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Informe en relació amb l’escrit que el Síndic de Greuges de Catalunya  adreça al conseller del 

Departament d’Educació el 20 de maig de 2019, dins de l’expedient d’ofici AO-00231/2018 en curs. 

 

L’escrit del Síndic de Greuges de 20 de maig demana per les mesures addicionals que el Departament 

d’Educació adoptarà per tal de no difondre dades desagregades per centre dels resultats de les proves 

de competències que puguin conduir a la creació de rànquings o classificacions de centres.  

 

El Síndic ja va informar que en la reunió mantinguda amb el Departament d’Educació, el secretari de 

Transparència i Govern Obert  i la presidenta de la GAIP, es va convenir la necessitat d’establir 

normativament la prohibició de difondre dades desagregades per centre dels resultats de les proves 

de competències si es volia prevenir que una petició d’informació sobre la publicació dels resultats 

hagi de ser satisfeta en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a 

la informació pública i bon govern, bé en primera instància, bé a través d’una reclamació estimada per 

la GAIP. Finalment, el Síndic fa els següents suggeriments: 

 

1. Desplegar en el marc d’un decret, els articles 184.1 c) i 186.1 a) de la Llei 12/2009, de 10 de 

juliol, d’educació. 

 

2. Incorporar en les instruccions d’inici de curs del Departament d’Educació als centre escolars, 

els criteris sobre la no difusió dels resultats del propi centre a persones que no formen part de 

la comunitat escolar (a les portes obertes o altres) 

 

En aquest sentit, el Departament d’Educació fa constar la seva pro-activitat alhora d’aplicar en l’àmbit 

d’educació la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern.  

 

En primer lloc, s’ha elaborat i publicat la Política de Transparència del Departament d’Educació, on 

s’estableixen els criteris de publicitat activa, obertura de dades públiques i dret d’accés a la informació 

pública, alhora que s’estableix també, en el seu apartat tercer, aquella informació pública del sistema 

educatiu no subjecta als criteris de la transparència. Dins d’aquest apartat, destaca la no publicació i 

difusió de les dades dels centres educatius relacionades amb la segregació escolar, entre les quals es 

troben: 

 

Dades sobre l’avaluació interna o externa  

Dades sobre alumnes estrangers segons la nacionalitat  

Dades sobre motius de necessitats educatives especials  

Dades sobre beques i ajuts  

Dades sobre les aules d’acollida 

 

El Departament d’Educació ha elaborat també la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a la tramitació 

de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al compliment de les obligacions de publicitat 

activa, obertura de dades públiques, bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei 

19/2014, de 29 del desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 

 

D’altra banda, i arran de la signatura per part del Departament d’Educació del Pacte contra la 

Segregació Escolar a Catalunya del Síndic de Greuges i segons s’explicita en l’actuació 13 de l’àmbit 

cinquè del document, el Departament d’Educació té en estudi l’elaboració d’un decret que desenvolupi 
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la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació en els seus articles 184.1.c) sobre “ús reservat  de la 

informació individualitzada dels agents i dels centres i serveis educatius, pel que fa a l’avaluació general 

del sistema” i 186.1.a)  quan parla d’ ”Avaluacions generals del sistema educatiu  i de l’Administració 

educativa”. Aquest decret haurà de desplegar, entre altres aspectes, (a) la prohibició explícita de 

difusió (activa i a petició de tercers) dels resultats de les proves d’avaluació desagregada per centre i 

per alumne en què consti el nom del centre i de l’alumne, (b) la prohibició explícita de difusió (activa i 

a petició de tercers) d’altres informacions sensibles del centre a efectes de la lluita contra la segregació 

escolar (composició social, etc.) i (c) la determinació dels límits a aquesta aplicació (qui té accés a la 

informació de les avaluacions per centre). 

 

Finalment, el Departament d’Educació ha elaborat els nous Document per a l’organització i la gestió 

dels centres amb el títol “Transparència i accés a la informació pública”, que s’adjunta en annex. Dins 

d’aquest document, es fa esment a la prohibició de difondre dades que puguin conduir a la segregació 

escolar així com la prohibició de la seva difusió per cap mitjà públic, de la següent manera: 

 

Com a principi general, no es poden facilitar dades personals ni dades públiques que puguin 

condicionar la segregació escolar, ni tampoc les relacionades amb resultats acadèmics i/o 

composició social. Entre d'altres, no es poden facilitar dades sobre l'avaluació interna o externa 

del centre educatiu, ni dades sobre alumnes estrangers segons la nacionalitat, sobre motius de 

necessitats educatives especials, sobre beques i ajuts, o sobre les aules d'acollida, ni tampoc altres 

dades d'altres tipus de dotacions com ara suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI), 

suports intensius a l'audició i llenguatge (SIAL) i aules integrals de suport (AIS).  

Aquest tipus de dades tampoc s'han de facilitar per cap mitjà de difusió pública, com són les portes 

obertes, els díptics informatius i les xarxes socials.  

Aquest tipus d'informació només la pot facilitar, de manera global, el Gabinet Tècnic del 

Departament, si se'n garanteix el caràcter anònim, bé amb l'anonimització dels centres, bé amb 

la presentació d'informació al nivell territorial superior al centre. 

 

Així doncs, cal reiterar el compromís que el Departament d’Educació ha subscrit amb el Síndic de 

Greuges amb la signatura del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya i el compliment de les 

recomanacions que se’n deriven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cap del Servei de Planificació Estratègica i Transparència 
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