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Importància dels límits a la llibertat 
d’elecció escolar

L’activitat del Síndic constata any rere any, 
per mitjà de les queixes rebudes per famílies 
que no han obtingut plaça a l’escola triada en 
el procés d’admissió d’alumnat, que l’elecció 
escolar és un dels processos que introdueix 
més tensió entre les famílies. La voluntat 
d’escolaritzar els fills o les filles a l’escola 
que més s’ajusta als propis interessos o 
necessitats (per proximitat, qualitat, 
ideologia, orientació pedagògica, etc.) provoca 
que molts progenitors, especialment els que 
tenen una forta identificació instrumental i 
expressiva amb l’escolarització, visquin la 
llibertat d’elecció de centre com un dret que 
no pot ser limitat o condicionat per altri. 

En el marc d’aquesta reflexió, cal recordar 
que la llibertat d’elecció escolar no és un dret 
accessible a tothom en condicions d'igualtat. 
Per exemple, hi ha estudis sociològics que 
han demostrat que no totes les famílies 
disposen de la mateixa qualitat d’informació 
en el moment de fer la tria d’escola, i que la 
probabilitat d’accedir a les escoles de més 
qualitat d’una mateixa zona és més elevada 
entre les famílies de classes mitjanes, que 
tendeixen a seguir estratègies d’elecció més 
informades i actives (fins al punt, 
ocasionalment, de cometre fraus en 
l’empadronament per demostrar una 
proximitat al centre desitjat), que entre les 
famílies de classe treballadora, amb 
estratègies d’elecció més passives i amb una 
percepció menys precisa de les 
característiques del sistema educatiu. 

Ampliar els marges de 
llibertat d’elecció escolar 
pot afectar negativament 
l’equitat del sistema 
educatiu

La llibertat d’elecció de centre també es veu 
limitada per les quotes d’accés a les escoles 
de titularitat privada: la manca de gratuïtat 
de l’escolarització en aquests centres redueix 
les oportunitats de tria entre les famílies 
amb menys recursos econòmics. Des d’una 
lògica geogràfica, també cal tenir present 
que l’àmbit territorial a l’abast de les famílies 
depèn de la seva capacitat de cobrir els 
costos relacionats amb el desplaçament, de 

manera que l’escolarització de proximitat 
tendeix a ser més present entre les famílies 
amb menys recursos econòmics. 

Davant de les queixes rebudes, el Síndic 
recorda que, si bé l’ordenament jurídic 
l’estableix com a dret, la llibertat d’elecció de 
centre no és un dret il·limitat, ni té un 
caràcter absolut, entre altres motius, perquè 
la seva aplicació incondicionada deriva en la 
vulneració de drets educatius bàsics, com ara 
el de la igualtat d’oportunitats educatives 
dels infants. Cal tenir present que l’elecció 
escolar de les famílies incideix sobre la 
composició social dels centres i, 
consegüentment, sobre els processos de 
concentració de l’alumnat amb més 
necessitats educatives en determinades 
escoles, concentració que, al seu torn, limita 
les oportunitats educatives d’aquests 
alumnes i en condiciona les trajectòries 
escolars futures. 

La tria escolar és un dret 
limitat per l’oferta de 
places i per les garanties 
d’escolarització 
equilibrada d’alumnat

En aquest sentit, és oportú destacar que la 
Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, 
preveu en l’article 4 que l’accés al sistema 
educatiu s’ha de produir en condicions 
d’igualtat, que la llibertat d’elecció de centre 
queda limitada per l’oferta educativa 
disponible i que correspon al Govern la 
programació general de l’ensenyament. Així 
mateix, la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, 
d’educació, considera en l’article 84 que el 
dret a la llibertat d’elecció de centre dels 
progenitors ha de ser compatible amb una 
distribució equitativa entre centres escolars 
dels alumnes amb necessitats educatives 
específiques.

Malgrat aquestes limitacions, el Síndic de 
Greuges constata l’existència de pràctiques 
relacionades amb la gestió del procés 
d’admissió per part de l’Administració 
educativa que pretenen maximitzar els 
marges de llibertat d’elecció escolar sense 
tenir prou en compte, de vegades per acció i 
d’altres per omissió, els efectes negatius que 
aquests marges generen sobre l’equitat 
educativa. Això pot ser degut, en part, al fet 
que la pressió que exerceixen els grups 
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socials que reclamen més marges de llibertat 
d’elecció escolar per poder accedir a les 
escoles desitjades és més elevada que la que 
poden exercir els grups socials que són 
segregats en determinades escoles, que 
generalment no perceben aquesta situació 
com una vulneració de drets. 

Per evitar la manifestació de conflictes amb 
la tria escolar, doncs, de vegades les 
administracions prioritzen més garantir la 
governabilitat del procés d’admissió evitant 
l’adopció de mesures que limiten la llibertat 
d’elecció escolar que no pas vetllar per la 
plena equitat del procés, com es va posar de 
manifest en l’informe extraordinari sobre 
segregació escolar presentat l’any 2008.

L’aplicació d’ampliacions de ràtio o d’obertures 
de grup en determinats centres quan encara 
hi ha places vacants suficients en altres 
centres de la mateixa zona; la configuració 
de models de zonificació escolar que 
reprodueixen l’aï llament de barris 
residencialment segregats; la supeditació de 
la programació de l’oferta inicial de places 
escolars als processos de “fugida” de 
determinades famílies dels centres de la 
pròpia zona educativa; la poca aplicació de 
les reduccions de ràtio als centres de les 
zones amb sobreoferta; les adscripcions entre 

centres de primària i secundària segregats; 
la infrautilització de la reserva de places per 
a alumnat amb necessitats educatives 
específiques, entre d’altres, són pràctiques 
de planificació educativa i de governació del 
procés d’admissió que contribueixen a 
consolidar la infraocupació dels centres amb 
una demanda més feble i a no fomentar 
l’escolarització equilibrada d’alumnat, des de 
la convicció que així es garanteix millor i 
d’una manera més generalitzada la tria 
d’escola feta per les famílies. 

Les queixes rebudes al Síndic de Greuges 
també posen de manifest que alguns 
d’aquests centres, precisament, continuen 
“especialitzant-se” en l’escolarització de la 
matrícula fora de termini, eminentment 
d’incorporació tardana. Malgrat que les 
autoritats educatives coneixen que la 
segregació escolar de determinats centres 
sovint té l’origen en una gestió inadequada 
de la matrícula fora de termini, el Síndic de 
Greuges constata que encara avui hi ha 
escoles amb elevats nivells de concentració 
d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques que veuen incrementada la 
complexitat educativa que han de gestionar 
amb l’escolarització al llarg del curs d’alumnat 
nouvingut, que ocupa les places vacants 
disponibles.

Queixa 01379/2010

La queixa rebuda fa referència a la insuficiència de places en un dels barris de la ciutat de 
Barcelona. En l’informe del Consorci d’Educació de Barcelona s’exposa que la zona estava 
infradotada de places en l’oferta inicial, per la qual cosa es va decidir ampliar grup a les 
escoles amb més demanda de la zona i reduir un dels grups a l’escola amb menys demanda 
de la zona contigua.

En aquest sentit, el Síndic recorda al Consorci d’Educació de Barcelona que la modificació de 
grups que ha fet està estretament relacionada amb el comportament de la demanda, la qual 
cosa pot resultar perjudicial per a l’equitat del sistema. Entre altres aspectes, cal tenir pre-
sent que la reducció d’un grup a l’escola amb la demanda més feble podria debilitar-ne 
encara més la demanda en futurs processos d’admissió i podria contribuir a homogeneït-
zar-ne encara més la composició social. Cal, doncs, valorar les desigualtats que es deriven 
d’aquesta decisió i establir mesures per revalorar la demanda de l’escola menys desitjada. 
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Queixa 01363/2010

La persona interessada exposa la seva preocupació pels desequilibris entre oferta i demanda 
de places escolars a les diferents zones de la ciutat de Lleida. L’estudi de la queixa constata, 
entre altres aspectes, que hi ha una sobreoferta global al municipi de més d’un 10% de pla-
ces i, com a conseqüència, hi ha molts desequilibris en els nivells de demanda dels centres. 
La sobreoferta global present en el mapa escolar del municipi contribueix que les vacants es 
concentrin, un cop fetes les assignacions d’ofici, en determinades escoles i que les escoles 
més estigmatitzades tinguin més dificultats per atraure la demanda. 

Davant d’aquesta situació, el Síndic considera que l’existència d’un equilibri més alt entre 
oferta i demanda al conjunt de la ciutat, i en les diverses àrees d’influència, hauria de per-
metre que cap dels centres no tingués aquest excedent tan elevat de vacants. Així mateix, 
recorda que l’escenari actual és propici per a la segregació escolar dels centres, encara que la 
Comissió de Garanties d’Admissió intenti equilibrar l’escolarització de l’alumnat amb neces-
sitats educatives específiques. La sobredemanda de determinats centres i la sobreoferta de 
places en d’altres dificulta l’equitat en la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques. 

Per aquest motiu, el Síndic demana al Departament d’Educació que adopti les mesures 
necessàries per corregir aquests desequilibris, ja sigui per mitjà de mesures de consolidació 
dels projectes educatius dels centres amb una demanda més feble i d’atracció de la 
demanda, ja sigui per mitjà de mesures relacionades amb l’ordenació del procés d’admissió 
al municipi, com ara la zonificació escolar o la reducció de ràtios per grup.

En aquest sentit, el Departament d’Educació exposa que, entre altres aspectes, actualment 
s’està valorant l’actual zonificació escolar per proposar canvis que introdueixin millores en 
el procés d’admissió, d’acord amb el contingut de la resolució emesa per aquesta institució. 
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