
SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS
SEGUIMENT I IMPLEMENTACIÓ DEL PACTE

Actuació Actors
prom.

Tempor
al.

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

Actuacions fetes a la tercera reunió
(juliol 2020)

Actuacions a realitzar per
a la quarta reunió (febrer

2021)

Actuacions a realitzar per a
la cinquena reunió

(setembre 2021)

• Comissió de 
seguiment

DPT EDU
/ SGC 

A partir 
de març
2019

• Constitució 
comissió de 
seguiment: primera
reunió 6 de maig

• Segona reunió de la comissió 
de seguiment.

• Presentació de les dades del 
sistema d'indicadors 
corresponents al curs 2017/2018 i
2018/2019 (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges) 
(en procés)

• Creació de pàgina web Pacte

• Tercera reunió de la comissió de 
seguiment.

• Presentació de les dades del sistema 
d'indicadors corresponents al curs 
2017/2018 i 2018/2019 (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges)

• Convocatòria de la comissió de 
seguiment dels ajuntaments (en procés 
jornada municipis)

• Quarta reunió de la 
comissió de seguiment.

• Jornada municipal en el
marc del Pacte contra la 
segregació escolar (29 
d'octubre de 2020)

•Cinquena reunió de la 
comissió de seguiment.

• Invitació a formar part del 
Pacte als ajuntaments de 
menys de 10.000 habitants.

• Unitat interna del 
Departament 
d'Educació

DPT EDU
/ SGC

A partir 
de març
2019

• Posada en 
funcionament de 
l'estructura de 
coordinació entre 
Departament 
d'Educació i Síndic 
de Greuges per al 
seguiment del Pacte

• Presentació de la proposta de 
creació de la Unitat interna del 
Departament d'Educació 
(Departament d'Educació)

• Posada en funcionament de la Unitat 
interna del Departament d'Educació 
(Departament d'Educació): creació 
Oficina Coordinadora del Pacte contra la
Segregació Escolar (OCPSE) dins del DE, 
que dependrà de la DG d’Atenció a la 
Família i Comunitat Educativa.

• Disseny de l’Oficina 
Coordinadora del Pacte 
contra la Segregació 
Escolar. Es farà a través 
d’una Resolució 
d’atribució de funcions i 
competències a la 
Subdirecció General (en 
procés) 

• Valoració de la posada en 
funcionament de l'Oficina 
Coordinadora del Pacte 
contra la Segregació Escolar 
(OCPSE) dins del DE, que 
dependrà de la DG d’Atenció 
a la Família i Comunitat 
Educativa.

• Instruments de 
seguiment
◦Sistema d'indicadors 
seguiment
◦ Informe bianual de 
balanç
◦Comunicacions 
relacionades amb els 
possibles 
incompliments del 
contingut del Pacte 

DPT EDU
/ SGC

A partir 
de març
2019

• Tramitació de la 
petició de dades 
estadístiques per al
seguiment del Pacte
per part del Síndic 
de Greuges. 

• Proposta de 
sistema 
d'indicadors.

•  Presentació de les dades del 
sistema d'indicadors 
corresponents al curs 2017/2018 i
2018/2019 (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges) 
(en procés, presentació parcial)

• Recollida de comunicacions 
sobre possibles incompliments 
(SGC)

• Presentació de les dades del sistema 
d'indicadors corresponents al curs 
2017/2018 i 2018/2019 (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges)

• Recollida de comunicacions sobre 
possibles incompliments (Síndic de 
Greuges)

• Presentació de les dades 
del sistema d'indicadors 
corresponents al curs 
2019/2020 (Departament 
d'Educació/Síndic de 
Greuges) (en procés, 
presentació parcial)

• Recollida de 
comunicacions sobre 
possibles incompliments 
(Síndic de Greuges)

• Presentació de les dades 
del sistema d'indicadors 
corresponents al curs 
2019/2020 (Departament 
d'Educació/Síndic de 
Greuges) 

• Elaboració informe bianual
• Recollida de comunicacions
sobre possibles 
incompliments (Síndic de 
Greuges)
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ÀMBIT 1.  APROVACIÓ D’UN NOU DECRET D'ADMISSIÓ D'ALUMNAT AMB MÉS INSTRUMENTS PER COMBATRE LA SEGREGACIÓ
ESCOLAR

Actuació Actors
prom.

Tempor
al.

Actuacions primera reunió (maig 2019) Actuacions fetes a la segona reunió
(octubre 2019)

Actuacions fetes a la tercera
reunió (juliol 2020)

Actuacions a
realitzar per a la

quarta reunió (febrer
2021)

Actuacions a
realitzar per a la
cinquena reunió
(setembre 2021)

•Nou decret 
d'admissió 
d'alumnat

DPT 
EDU

Març de
2019 
(primer
a fase) /
Març de
2020 
(segona
fase) 

•Aprovació del Decret 31/2019, de 5 de 
febrer, de modificació del Decret pel 
qual s'estableix el procediment 
d'admissió de l'alumnat als centres en 
els ensenyaments sufragats amb fons 
públics, amb l'eliminació dels criteris 
de prioritat complementaris de 
malaltia crònica i d'exalumne.

• Informació sobre l'estat de la 
proposta de nou decret d'admissió 
d'alumnat (Departament d'Educació).

• Nou decret d'admissió 
d'alumnat (en procés, publicat 
projecte decret a gener 2020)

•Preinscripció telemàtica

•Nou decret 
d'admissió 
d'alumnat

COMPLERT

•Comissions d'estudi
de bones pràctiques 
per combatre la 
segregació en 
diferents àmbits
▪Règims d'admissió
▪Segregació 
residencial
▪Lleure 
▪Educació inclusiva 
▪Educació infantil de
primer cicle
▪Projectes educatius

DPT 
EDU / 
SGC

Març de
2020

• Proposta de constitució de comissió 
d'estudi règim d'admissió

• Proposta de constitució de la 
Subcomissió d'estudi sobre la lluita 
contra la segregació escolar en 
contextos de segregació residencial

• Elaboració del document de la 
comissió d'estudi sobre règims 
d'admissió amb propostes adreçades al
Departament d'Educació, per tal que 
siguin valorades en el marc de 
l'elaboració del nou decret d'admissió 
d'alumnat (àmbit 1 Pacte), de les 
orientacions relacionades amb la 
programació de l'oferta i la gestió del 
procés d'admissió  (àmbit 2) o del 
protocol per a l'ús de la reserva de 
places (àmbit 3) (Síndic de Greuges).

• Elaboració del document de la 
subcomissió d'estudi sobre segregació 
residencial amb propostes adreçades a 
la Comissió d'estudi sobre règims 
d'admissió, per tal que siguin 
valorades en el marc de l'elaboració del
document amb propostes adreçades al 
Departament d'Educació (Síndic de 
Greuges).

• Proposta de constitució de 
comissió d'estudi de lleure

• Proposta de constitució de 
comissió d'estudi d'educació 
inclusiva

• Proposta de constitució de 
comissió d'estudi d'educació 
infantil de primer cicle

• Proposta de constitució de 
comissió segregació alumnat 
gitano: comissió + ampliació del 
programa de promoció escolar + 
jornada de treball amb agents 
implicats, durant el primer 
trimestre del curs 2020-2021 per 
redefinir el model per adaptar-lo 
a les necessitats actuals i d’acord
amb la singularitat de cada 
territori

•Proposta de constitució de 
comissió drets laborals

•Jornada municipal 
en el marc del Pacte 
contra la segregació 
escolar (comissió 
d'estudi d'educació 
infantil de primer 
cicle): document 
municipis

• Constitució 
comissió estudi 
segregació alumnat 
gitano (en procés)

• Comissió educació 
inclusiva  (en 
procés)

•Comissió drets 
laborals  (en procés)

•Comissió detecció 
alumnat vulnerable  
(en procés)

•Jornada de 
treball 
segregació 
alumnat gitano 
(DEdu)
• Informe 
comissió 
educació 
inclusiva (SG)
• Informe 
comissió drets 
laborals (SG)
• Informe 
comissió 
detecció alumnat
vulnerable (SG)
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ÀMBIT  2.  ELABORACIÓ  D'ORIENTACIONS  RELACIONADES  AMB  LA  PROGRAMACIÓ  DE  L'OFERTA  I  LA  GESTIÓ  DEL  PROCÉS
D'ADMISSIÓ

Actuació Actors
prom.

Tem
poral

.

Actuacions primera reunió
(maig 2019)

Actuacions fetes a la segona reunió
(octubre 2019)

Actuacions fetes a la tercera
reunió (juliol 2020)

Actuacions a realitzar per a la
quarta reunió (febrer 2021)

Actuacions a
realitzar per a la
cinquena reunió
(setembre 2021)

•Orientacions 
en la 
programació 
escolar: oferta, 
adscripcions, 
zonificació i 
ampliacions i 
reduccions de 
ràtio, de grups i
de centres

DPT 
EDU / 
AMC/F
MC

Març 
de 
2020

• Orientacions del 
Departament d'Educació 
per al curs 2019/2020 per 
afavorir l'escolarització 
equilibrada en el marc del 
desenvolupament del Pacte
contra la segregació escolar
a Catalunya (Departament 
d'Educació).

• Anàlisi de l'aplicació de les Orientacions 
del Departament d'Educació per al curs 
2019/2020 per afavorir l'escolarització 
equilibrada en el marc del 
desenvolupament del Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya 
(Departament d'Educació/Síndic de 
Greuges).
• Elaboració d'un document-proposta 
d'orientacions per al procés d'admissió 
corresponent al curs 2020/2021 
(Departament d'Educació).  (en procés, a 
partir informe comissions d'estudi)

• Elaboració d'un document 
d'orientacions per al procés 
d'admissió corresponent al 
curs 2020/2021 (Departament 
d'Educació). (en procés, 
depenent de Decret)
• Instruccions per garantir 
preinscripció alumnat NEE en
període ordinari per 
equilibrar escolarització 
(Departament d'Educació)

• Publicació del Document 
d'orientacions per al procés 
d'admissió corresponent al curs 
2020/2021 (Departament 
d'Educació). (en procés, 
depenent de Decret)
• Disseny de programa de 
formació de lluita contra la 
segregació escolar per als actors 
que programen en el territori 
(en procés)

• Elaboració del 
Document 
d'orientacions 
per al procés 
d'admissió 
corresponent al 
curs 2021/2022 
(Departament 
d'Educació). 

•Criteris en la 
gestió de les 
sol·licituds

DPT 
EDU / 
AMC/F
MC

Març 
de 
2020

• Orientacions del 
Departament d'Educació 
per al curs 2019/2020 per 
afavorir l'escolarització 
equilibrada en el marc del 
desenvolupament del Pacte
contra la segregació escolar
a Catalunya (Departament 
d'Educació).

• Anàlisi de l'aplicació de les Orientacions 
del Departament d'Educació per al curs 
2019/2020 per afavorir l'escolarització 
equilibrada en el marc del 
desenvolupament del Pacte contra la 
segregació escolar a Catalunya 
(Departament d'Educació/Síndic de 
Greuges).
• Elaboració d'un document-proposta 
d'orientacions per al procés d'admissió 
corresponent al curs 2020/2021 
(Departament d'Educació).   (en procés, a 
partir informe comissions d'estudi)

• Elaboració d'un document 
d'orientacions per al procés 
d'admissió corresponent al 
curs 2020/2021 (Departament 
d'Educació).(en procés, 
depenent de Decret)
•Instruccions per garantir 
preinscripció alumnat NEE en
període ordinari per 
equilibrar escolarització 
(Departament d'Educació)

• Publicació del Document 
d'orientacions per al procés 
d'admissió corresponent al curs 
2020/2021 (Departament 
d'Educació). (en procés, 
depenent de Decret)
• Disseny de programa de 
formació de lluita contra la 
segregació escolar per als actors 
que programen en el territori 
(en procés)
• Valoració sobre l'adaptació del 
web de preinscripció del Dpt 
Educació en clau nou decret (en 
procés)

• Elaboració del 
Document 
d'orientacions 
per al procés 
d'admissió 
corresponent al 
curs 2020/2021 
(Departament 
d'Educació). 

•Protocol 
d'actuació 
davant d'indicis
d'irregularitat 
en el procés 

DPT 
EDU / 
AMC/F
MC

Març 
de 
2020

• Disseny d'un protocol-proposta d'actuació
davant d'indicis d'irregularitat en el procés 
d'admissió d'alumnat (Departament 
d'Educació).  (en procés, a partir informe 
comissions d'estudi)

• Disseny d'un protocol 
d'actuació davant d'indicis 
d'irregularitat en el procés 
d'admissió d'alumnat 
(Departament d'Educació).(en 

• Publicació del protocol 
d'actuació davant d'indicis 
d'irregularitat en el procés 
d'admissió d'alumnat 
(Departament d'Educació). (en 

• Elaboració del 
protocol 
d'actuació 
davant d'indicis 
d'irregularitat en 
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d'admissió 
d'alumnat

(Protocol Consorci d'Educació de 
Barcelona) (en procés)

procés, depenent de Decret) procés, depenent de Decret)

el procés 
d'admissió 
d'alumnat 
(Departament 
d'Educació).

•Disseny del 
model 
d'intervenció 
dels dispositius 
per al foment 
de 
l'escolarització 
equilibrada 
d'alumnat

DPT 
EDU / 
AMC/F
MC

Març 
de 
2020

• Orientacions del 
Departament d'Educació 
per al curs 2019/2020 per 
afavorir l'escolarització 
equilibrada en el marc del 
desenvolupament del Pacte
contra la segregació escolar
a Catalunya (Departament 
d'Educació).

• Disseny del model d'intervenció dels 
dispositius per al foment de l'escolarització
equilibrada d'alumnat (Departament 
d'Educació).  (en procés, a partir informe 
comissions d'estudi)

• Disseny del model 
d'intervenció dels dispositius
per al foment de 
l'escolarització equilibrada 
d'alumnat (Departament 
d'Educació). 

•Nou decret d'admissió 
d'alumnat

COMPLERT

•Orientacions i 
plans de zona 
per a 
l'escolarització 
equilibrada de 
l'alumnat 
gitano

DPT 
EDU 

Març 
de 
2020

•Proposta de constitució de 
comissió segregació alumnat 
gitano: comissió + ampliació 
del programa de promoció 
escolar + jornada de treball 
amb agents implicats, durant
el primer trimestre del curs 
2020-2021 per redefinir el 
model per adaptar-lo a les 
necessitats actuals i d’acord 
amb la singularitat de cada 
territori

• Jornada de treball segregació 
alumnat gitano

• Proposta d’ampliació del 
programa de promoció escolar. 

• Actuacions dintre de la 
mesura 6 del PMOE (ampliació 
del projecte de promoció 
escolar al poble gitano de 
Catalunya mitjançant 
l’increment del pressupost 
dedicat al projecte) RESOLUCIÓ 
EDU/2210/2020, de 10 de 
setembre.  (en procés)

• Actuacions comunitàries 
dintre de la mesura 17 del 
PMOE contra l'abandonament 
escolar. Increment de la dotació
econòmica dels plans 
educatius d'entorn 
corresponent la contractació de
tècnics o tècniques locals de 
prevenció de l'absentisme 
escolar i/o per l'elaboració de 
plans locals de prevenció de 
l'absentisme escolar. (en 
procés)

• Jornada de 
treball segregació
alumnat gitano 
durant el tercer 
trimestre del 
curs 2020- 2021 
per redefinir el 
model per 
adaptar-lo a les 
necessitats 
actuals i d’acord 
amb la 
singularitat de 
cada territori.
• Desplegament 
del PMOE
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ÀMBIT 3.  APROVACIÓ D'UN PROTOCOL PER A L'APROFITAMENT DE LA RESERVA DE PLACES COM A MESURA D'ESCOLARITZACIÓ
EQUILIBRADA D'ALUMNAT

Actuació Actors prom. Temporal. Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la
segona reunió (octubre

2019)

Actuacions fetes a la
tercera reunió (juliol

2020)

Actuacions a realitzar
per a la quarta reunió

(febrer 2021)

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió

(setembre 2021)

•Protocol per a l'ús
de la reserva de 
places amb 
necessitats 
educatives 
específiques

DPT EDU / 
AMC/FMC

Gener de 
2020

• Orientacions del 
Departament d'Educació 
per al curs 2019/2020 per
afavorir l'escolarització 
equilibrada en el marc 
del desenvolupament 
del Pacte contra la 
segregació escolar a 
Catalunya (Departament 
d'Educació).

• Disseny d'un protocol-
proposta per a l'ús de la 
reserva de places amb 
necessitats educatives 
específiques 
(Departament 
d'Educació). (en procés, a
partir informe 
comissions d'estudi)

• Disseny d'un protocol 
per a l'ús de la reserva 
de places amb 
necessitats educatives 
específiques 
(Departament 
d'Educació): instruccions
per garantir la 
preinscripció de 
l’alumnat NEE en 
període ordinari en els 
ensenyaments gratuïts i 
obligatoris i orientacions
per equilibrar 
l’escolarització, curs 
2020/2021 (signat el 
25/05/2020 i notificat a 
les Comissions de 
garanties d’admissió i a 
les Oficines municipals 
d’escolarització)

• Constitució de la 
Comissió detecció 
alumnat vulnerable  (en 
procés)

•Publicació del protocol 
per a l'ús de la reserva de
places amb necessitats 
educatives específiques 
relacionat amb nou 
decret (Departament 
d'Educació).

• Presentació de l'informe
Comissió detecció 
alumnat vulnerable
•Publicació del protocol 
per a l'ús de la reserva de
places amb necessitats 
educatives específiques 
relacionat amb nou 
decret (Departament 
d'Educació).

•Implementació 
del protocol a 
escala local

DPT EDU /  
ajuntaments

A partir de 
gener de 
2020
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ÀMBIT 4.  PROMOCIÓ D'ACORDS LOCALS ENTRE CENTRES DINS D'UNA MATEIXA ZONA O MUNICIPI PER A L'ESCOLARITZACIÓ
EQUILIBRADA D'ALUMNAT

Actuació Actors prom. Temporal. Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la
segona reunió (octubre

2019)

Actuacions fetes a la tercera
reunió (juliol 2020)

Actuacions a realitzar
per a la quarta reunió

(febrer 2021)

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió

(setembre 2021)

•Acords o pactes 
entre centres dins 
d'una mateixa zona 
o municipi per a 
l'escolarització 
equilibrada 
d'alumnat.

DPT EDU / 
AMC/FMC

Març de 
2020

• Identificació de 
municipis amb pactes o 
acords locals existents 
per a l'escolarització 
equilibrada d'alumnat 
(Departament 
d'Educació/Síndic de 
Greuges). (en procés: 
petició 
ajuntaments/comission
s garanties)

• Recollida de pactes o acords 
locals existents per a 
l'escolarització equilibrada 
d'alumnat (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges).
• Convocatòria comissió de 
seguiment dels ajuntaments 
per definir criteris per als 
acords locals (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges) 
(en procés).
• Elaboració d'un document 
d'orientacions per a l'aprovació 
d'acords i pactes locals 
(Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges).

•Jornada municipal en el
marc del Pacte contra la 
segregació escolar 
(pactes locals)
•Elaboració d'un 
document d'orientacions
per a l'aprovació 
d'acords i pactes locals 
(Departament 
d'Educació/Síndic de 
Greuges).

• Presentació i Seguiment
de la implementació del 
document sobre Pactes 
locals
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ÀMBIT 5.   PROMOCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES RELACIONADES AMB LA INFORMACIÓ A LES  FAMÍLIES  SOBRE LA QUALITAT I
L'EQUITAT DEL SERVEI D'EDUCACIÓ DE CATALUNYA

Actuació Actors
prom.

Temp
oral.

Actuacions primera reunió (maig
2019)

Actuacions fetes a la
segona reunió (octubre

2019)

Actuacions fetes a la tercera
reunió (juliol 2020)

Actuacions a realitzar per a la
quarta reunió (febrer 2021)

Actuacions a realitzar per
a la cinquena reunió

(setembre 2021)

•Campanye
s de 
sensibilitza
ció

DPT 
EDU, 
ajunta
ments,
centre
s 
escola
rs, etc.

A 
partir 
de 
gener 
de 
2019

• Elaboració d'una 
proposta de campanya de 
sensibilització per al 
procés d'admissió 
corresponent al curs 
2020/2021 (Departament 
d'Educació). (en procés)
• Identificació de 
campanyes de 
sensibilització a nivell 
local en el procés 
d'admissió corresponent 
al curs 2019/2020 (per a la 
identificació de bones 
pràctiques) (Departament 
d'Educació/ajuntaments/Sí
ndic de Greuges). (en 
procés: petició 
ajuntaments/comissions 
garanties)
• Campanya del Consorci 
d'Educació de Barcelona

• Incorporació de missatges 
favorables a la lluita contra 
la segregació escolar en la 
campanya informativa 
corresponent al procés 
d'admissió per al curs 
2020/2021 (Departament 
d'Educació).
• Elaboració d'un document  
de bones pràctiques per a les
campanyes de sensibilització
a nivell local en el procés 
d'admissió (per a la 
identificació de bones 
pràctiques) (Departament 
d'Educació/Síndic de 
Greuges). (en procés: anàlisi)

•Jornada municipal en el marc del 
Pacte contra la segregació escolar 
(informació)

• Campanya per al nou procés de 
preinscripció, un cop aprovat decret 
(Departament d'Educació). Proposta 
a l’oficina de Comunicació referent a
la campanya de difusió sobre el 
procés de preinscripció des del punt 
de vista de la no segregació escolar  
amb coherència amb el nou Decret 
d’admissió.  (en procés)
•Elaboració d'un document  de 
bones pràctiques per a les 
campanyes de sensibilització a 
nivell local en el procés d'admissió 
(per a la identificació de bones 
pràctiques) (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges).

•

•Incorporac
ió de bones 
pràctiques 
en les 
instruccion
s d'inici de 
curs del 
Departame
nt 
d'Educació 
als centres 
públics i 
concertats 

DPT 
EDU

Juny 
de 
2019

• Elaboració d'un 
document-proposta de 
bones pràctiques en 
relació amb la informació 
que es proporciona a les 
famílies sobre la qualitat i 
l'equitat del Servei 
d'Educació de Catalunya 
per part dels centres 
escolars (Departament 
d'Educació).
• Incorporació en les 
instruccions d'inici de 
curs del Departament 

• Elaboració d'un document-
proposta de bones 
pràctiques en relació amb la 
informació que es 
proporciona a les famílies 
sobre la qualitat i l'equitat 
del Servei d'Educació de 
Catalunya per part dels 
centres escolars 
(Departament d'Educació).
(en procés: anàlisi)

• PMOE Mesura 13. Millora de la 
comunicació famílies-escola . 
Elaboració d'un document-proposta 
de bones pràctiques en relació amb 
la informació que es proporciona a 
les famílies sobre la qualitat i 
l'equitat del Servei d'Educació de 
Catalunya per part dels centres 
escolars: elaborar i incorporar primer
trimestre 2021 dins de l’espai 
específic de famílies del web del 
Departament un apartat  relatiu als 
canals d’informació i difusió a les 

• Elaboració d'un 
document-proposta de 
bones pràctiques en 
relació amb la informació 
que es proporciona a les 
famílies sobre la qualitat i 
l'equitat del Servei 
d'Educació de Catalunya 
per part dels centres 
escolars: elaborar i 
incorporar primer 
trimestre 2021 dins de 
l’espai específic de 
famílies del web del 
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(o 
elaboració 
d'un 
document 
de bones 
pràctiques)

d'Educació als centres 
públics i concertats sobre 
la autorització a la difusió
dels resultats acadèmics 
dels centres (Departament
d'Educació).

famílies sobre la qualitat i equitat 
SEC (Departament d'Educació). (en 
procés)

• Actuacions dintre de la mesura 13 
del PMOE millora de la comunicació
famílies-escola mitjançant 
assignació econòmica als centres 
per finançar actuacions adreçades a
la millora de la comunicació entre 
els centres educatius i les famílies. 
(RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 
de setembre). 

Departament un apartat  
relatiu als canals 
d’informació i difusió a les
famílies sobre la qualitat i 
equitat SEC (Departament 
d'Educació).

•Regulació 
de la 
difusió dels 
resultats 
acadèmics 
dels centres

DPT 
EDU

Juny 
de 
2019

• Instrucció 2/2019 per a la tramitació 
de les sol·licituds de dret d'accés a la 
informació pública i per al 
compliment de les obligacions de 
publicitat activa, obertura de dades 
públiques, bon govern i participació 
ciutadana, que es regulen a la 
LTAIPBG
•Document Política de transparència 
del Departament d'Educació, de 2019 
Instrucció 2/2019 per a la tramitació 
de les sol·licituds de dret d'accés a la 
informació pública i per al 
compliment de les obligacions de 
publicitat activa, obertura de dades 
públiques, bon govern i participació 
ciutadana, que es regulen a la 
LTAIPBG
•Document Política de transparència 
del Departament d'Educació, de 2019

• Elaboració d'una 
proposta de Decret per al 
desplegament de l'article 
184.1.c) de la LEC i sobre la
difusió dels resultats 
acadèmics dels centres 
(Departament d'Educació).
(en procés)

• Presentació del Decret 
d'admissió d'alumnat (en 
procés)
• Llei pressupostos 
(Departament d'Educació): 
reforma LEC 

•Nou decret d'admissió d'alumnat COMPLERT

•Elaboració i
difusió d'un
sistema 
d'indicador
s sobre 
equitat

DPT 
EDU

Juny 
de 
2020

•Publicació al web del Dpt. 
d'Educació de dades del sistema 
d'indicadors corresponents al curs 
2019/2020 (Departament 
d'Educació/Síndic de Greuges)  (en 
procés)

•Publicació al web del Dpt. 
d'Educació de dades del 
sistema d'indicadors 
corresponents al curs 
2019/2020 (Departament 
d'Educació/Síndic de 
Greuges) 
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ÀMBIT  6.  ADEQUACIÓ  DEL  FINANÇAMENT  DELS  CENTRES  PÚBLICS  I  CONCERTATS  PER  GARANTIR  LA  GRATUÏTAT  DE
L'ENSENYAMENT I LA SUPRESSIÓ DE QUOTES COM A FACTOR DE DESIGUALTAT

Actuació Actors
prom.

Temporal. Actuacions
primera reunió

(maig 2019)

Actuacions fetes a la
segona reunió (octubre

2019)

Actuacions fetes a la
tercera reunió (juliol

2020)

Actuacions a realitzar per a la quarta
reunió (febrer 2021)

Actuacions a
realitzar per a la
cinquena reunió
(setembre 2021)

•Comissió d'estudi del cost 
de la plaça escolar 

DPT 
EDU / 
SGC

Juny de 
2019

• Proposta de 
constitució de 
la comissió del
cost de la plaça
escolar

• Elaboració d'un document 
d'estudi sobre el cost de la 
plaça escolar (Sindic de 
Greuges/Departament 
d'Educació). (en procés)

• Elaboració i publicació 
de l'informe sobre el cost
de la plaça escolar 
(Sindic de 
Greuges/Departament 
d'Educació).

COMPLERT COMPLERT

•Adequació del finançament 
públic dels centres públics i 
garanties de gratuïtat de 
l'ensenyament i de 
corresponsabilitat en 
l'escolarització equilibrada 
d'alumnat

DPT 
EDU

Curs 
2019/2020

(pendent informe d'estudi 
del cost de la plaça escolar)
(pendent pressupostos)

•Previsió increment 
dotació recursos 
humans i tècnics curs 
2020/2021

•Increment dotació recursos humans i 
tècnics curs 2020/2021.

• PMOE. Mesura 10. Reforç del personal 
d'atenció educativa. Increment de 
Contractació de 325 TIS a centres 
públics i subvenció a 35 centres 
concertats per contractar TI. 
Contractació de 75 ES a centres públics i 
subvenció a 10 centres concertats per 
contractar ES. 

• Actuacions i mesures de l’Àmbit 1: 
Reducció barreres econòmiques 
mitjançant el PMOE (RESOLUCIÓ 
EDU/2210/2020, de 10 de setembre). 
(Pressupost: 4.000.000€). 

• Desplegament del Pla Digital 
d’Educació de Catalunya

• Disseny dels ajuts 
econòmics per a 
l'alumnat amb 
necessitats 
educatives 
específiques

•Adequació del finançament 
públic dels centres 
concertats amb garanties de 
gratuïtat de l'ensenyament i 
de corresponsabilitat en 
l'escolarització equilibrada 
d'alumnat: concert, 
contractes programa i ajuts

DPT 
EDU

Curs 
2019/2020

(pendent informe d'estudi 
del cost de la plaça escolar)
(pendent pressupostos)

•Previsió increment 
dotació recursos 
humans i tècnics curs 
2020/2021

•Increment dotació recursos humans i 
tècnics curs 2020/2021

•Increment dotació recursos humans i 
tècnics curs 2020/2021. PMOE. Mesura 
10. Reforç del personal d'atenció 
educativa. Increment de Contractació de 
325 TIS a centres públics i subvenció a 
35 centres concertats per contractar TI. 

• Disseny dels ajuts 
econòmics per a 
l'alumnat amb 
necessitats 
educatives 
específiques
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Contractació de 75 ES a centres públics i 
subvenció a 10 centres concertats per 
contractar ES. 
• Actuacions i mesures de l’Àmbit 1: 
Reducció barreres econòmiques 
mitjançant el PMOE (RESOLUCIÓ 
EDU/2210/2020, de 10 de setembre). 
(Pressupost: 4.000.000€). 
• Desplegament del Pla Digital 
d’Educació de Catalunya

•Supervisió del compliment 
de les obligacions derivades 
del Servei d'Educació de 
Catalunya

DPT 
EDU

A partir de 
2018

•Supervisió d'Inspecció 
d'educació (en procés)

•Supervisió d'Inspecció 
d'educació (en procés)

•Supervisió d'Inspecció d'educació (en 
procés)

•Supervisió 
d'Inspecció 
d'educació

•Incorporació de directrius 
sobre el pagament de quotes
en les instruccions d'inici de
curs del Departament 
d'Educació als centres 
concertats

DPT 
EDU

Setembre 
de 2019

• Elaboració d'un 
document-proposta amb 
les directrius sobre el 
pagament de quotes 
(Departament d'Educació).  
(pendent validació 
comissió seguiment 
informe comissions)

• Elaboració d'un 
document amb les 
directrius sobre el 
pagament de quotes 
(Departament 
d'Educació).

• Publicació d'un document amb les 
directrius sobre el pagament de quotes 
(Departament d'Educació).

• Publicació d'un 
document amb les 
directrius sobre el 
pagament de quotes 
(Departament 
d'Educació).

•Incorporació de directrius 
sobre el pagament de quotes
a les instruccions d'inici de 
curs del Departament 
d'Educació als centres 
públics

DPT 
EDU

Setembre 
de 2019

• Elaboració d'un 
document-proposta amb 
les directrius sobre el 
pagament de quotes 
(Departament d'Educació). 
(pendent validació 
comissió seguiment 
informe comissions)

• Elaboració d'un 
document amb les 
directrius sobre el 
pagament de quotes 
(Departament 
d'Educació).

•Publicació d'un document amb les 
directrius sobre el pagament de quotes 
(Departament d'Educació).

•Publicació d'un 
document amb les 
directrius sobre el 
pagament de quotes 
(Departament 
d'Educació).

•Convocatòria d'ajuts per a 
llibres de text, material 
escolar i sortides (centres 
públics i concertats)

DPT 
EDU

A partir de 
2020

• Desplegament del Pla de millora 
d’oportunitats per al curs 2020-2021: 
Actuacions i mesures de l’Àmbit 1: 
Reducció barreres econòmiques 
mitjançant el PMOE (RESOLUCIÓ 
EDU/2210/2020, de 10 de setembre). 
(Pressupost: 4.000.000€). 

• Desplegament del 
Pla de millora 
d’oportunitats per al 
curs 2020-2021

• Disseny dels ajuts 
econòmics per a 
l'alumnat amb 
necessitats 
educatives 
específiques
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•Convocatòria d'ajuts per a 
les sortides i colònies 
escolars i per a les activitats 
extraescolars

DPT 
EDU

A partir de 
2021

• Desplegament del Pla de millora 
d’oportunitats per al curs 2020-2021: 
Actuacions i mesures de l’Àmbit 1: 
Reducció barreres econòmiques 
mitjançant el PMOE (RESOLUCIÓ 
EDU/2210/2020, de 10 de setembre). 
(Pressupost: 4.000.000€). 

• Desplegament del 
Pla de millora 
d’oportunitats per al 
curs 2020-2021

• Disseny dels ajuts 
econòmics per a 
l'alumnat amb 
necessitats 
educatives 
específiques

•Garanties d'igualtat en 
l'accés al servei de menjador
escolar (centres públics i 
concertats)

DPT 
EDU

Setembre 
de 2020
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ÀMBIT  7.  DEFINICIÓ  DE  PROJECTES  EDUCATIUS  I  PROJECTES  DE  DIRECCIÓ  COMPROMESOS  AMB  L'EQUITAT  DEL  SISTEMA
EDUCATIU

Actuació Actors prom. Temporal. Actuacions
primera reunió

(maig 2019)

Actuacions
fetes a la

segona reunió
(octubre 2019)

Actuacions
fetes a la

tercera reunió
(juliol 2020)

Actuacions a realitzar per a la quarta reunió (febrer 2021) Actuacions a
realitzar per a la
cinquena reunió
(setembre 2021)

•Definició  de
projectes  educatius
compromesos  amb
l'equitat  del  sistema
educatiu

DPT EDU,
centres
escolars

Setembre de
2020

• Àmbit 4 del PMOE. Acció educativa comunitària i 
oportunitats educatives més enllà de l’escola.
- Mesura 15: Creació de 5 nous PEE en zones amb centres 
educatius amb elevada complexitat educativa, mitjançant 
l’increment de la dotació econòmica dels PEE seleccionats 
per la DGSACE
- Mesura 16: Reforç del lideratge i la coordinació dels PEE 
mitjançant el cofinançament amb els ajuntaments 
corresponents per la contractació d’un dinamitzador/a del 
PEE.
- Mesura 17: Actuacions comunitàries contra 
l’abandonament escolar mitjançant el cofinançament amb
els ajuntaments corresponents per la contractació de 
tècnics/ques locals de prevenció de l’absentisme escolar 
i/o per l’elaboració de plans de prevenció de l’absentisme.
- Mesura 18: Foment de l’orientació d’àmbit comunitari 
mitjançant el cofinançament amb 45 ajuntaments 
corresponents de PEE per la contractació d’un orientador/a
d’àmbit comunitari i posar en marxa el Servei d’Orientació
d’Àmbit Comunitari (SOAC), aprovat segons Resolució 
EDU/423/ 2019, de 21 de febrer.
- Mesura 19: Oportunitats educatives més enllà de l’escola,
mitjançant increment de la dotació dels PEE per reforçar 
l’oferta d’accions educatives més enllà de l’horari lectiu i 
també durant l’estiu de 2021.

• Desplegament del Pla Digital d’Educació de Catalunya

• Proposta de recull de bones pràctiques referents al PMOE.
Final de curs. 
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ÀMBIT 8. CONSOLIDACIÓ DELS ITINERARIS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA EN EL SECTOR PÚBLIC

Actuació Actors
prom.

Tempo
ral.

Actuacions
primera
reunió

(maig 2019)

Actuacions fetes a la segona reunió
(octubre 2019)

Actuacions fetes a la tercera
reunió (juliol 2020)

Actuacions a realitzar per a la
quarta reunió (febrer 2021)

Actuacions a realitzar per a la
cinquena reunió (setembre

2021)

•Consolidació
dels 
itineraris de 
primària a 
secundària 
en el sector 
públic

Depart
ament 
d'Educ
ació, 
centres
escolar
s

A 
partir 
de 
2019

• Elaboració d'un document amb les línies 
de treball de present/futur del 
Departament d'Educació orientades a la 
consolidació dels itineraris de primària a 
secundària en el sector públic 
(Departament d'Educació).
• Elaboració d'un document d'anàlisi de la 
demanda en el procés d'admissió 
d'alumnat corresponent al curs 2019/2020 
(i composició social) de les seccions 
d'institut i dels institut-escola a Catalunya
(Síndic de Greuges).  (en procés)
• Elaboració d'un document descriptiu 
amb la relació dels diferents models 
d'adscripció entre centres públics 
existents als diferents municipis amb 
més d'un institut (dades per a anàlisis 
posteriors) (Departament d'Educació).
• Elaboració d'un document descriptiu  
amb la relació del percentatge d'alumnat 
escolaritzat a sector públic/concertat a 
primària i a secundària en els diferents 
municipis amb oferta de secundària 
(dades per a anàlisis posteriors) (Síndic 
de Greuges).

• Elaboració d'un document 
amb les línies de treball de 
present/futur del 
Departament d'Educació 
orientades a la consolidació 
dels itineraris de primària a 
secundària en el sector públic 
(Departament d'Educació).
• Elaboració d'un document 
d'anàlisi de la demanda en el
procés d'admissió d'alumnat 
corresponent al curs 
2019/2020 (i composició 
social) de les seccions 
d'institut i dels institut-
escola a Catalunya (Síndic de 
Greuges). (AO-00017/2019)

• Elaboració d'un document 
amb les línies de treball de 
present/futur del 
Departament d'Educació 
orientades a la consolidació 
dels itineraris de primària a 
secundària en el sector públic 
(Departament d'Educació).
• Actuacions dins la Mesura 
17 del PMOE mitjançant 
accions comunitàries contra 
l’abandonament escolar. 

•Actuacions dins la Mesura 
18 del PMOE mitjançant 
Foment de l’orientació 
d’àmbit comunitari 
mitjançant el cofinançament 
amb 45 ajuntaments 
corresponents de PEE per la 
contractació d’un 
orientador/a d’àmbit 
comunitari i posar en marxa 
el Servei d’Orientació 
d’Àmbit Comunitari (SOAC), 
aprovat segons Resolució 
EDU/423/ 2019, de 21 de 
febrer. 

• Elaboració d'un document 
amb les línies de treball de 
present/futur del 
Departament d'Educació 
orientades a la consolidació 
dels itineraris de primària a 
secundària en el sector públic 
(Departament d'Educació).
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ÀMBIT 9. DESPLEGAMENT DE MESURES DE SUPORT ALS CENTRES AMB UNA COMPOSICIÓ SOCIAL DESFAVORIDA
Actuació Actors prom. Tempor

al.
Actuacions

primera
reunió

(maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

Actuacions fetes a la tercera
reunió (juliol 2020)

Actuacions a realitzar per a
la quarta reunió (febrer 2021)

Actuacions a realitzar per a
la cinquena reunió

(setembre 2021)

•Desenvolupament dels
projectes educatius 
dels centres amb una 
composició social 
desfavorida

Departament 
d'Educació, 
titulars de 
centres 
concertats

A partir
de 2020

• Presentació de l'informe Els 
centres amb elevada complexitat 
davant la crisi derivada de la 
COVID-19, amb propostes 
d'actuació (Síndic Greuges)

•Desplegament del Pla de 
millora d’oportunitats per al
curs 2020-2021 

•Desplegament del Pla de 
millora d’oportunitats per 
al curs 2020-2021

•Direcció i dotació de 
plantilles als centres 
amb una composició 
social desfavorida

Departament 
d'Educació, 
titulars de 
centres 
concertats 

A partir
de 2020

• Presentació de l'informe Els 
centres amb elevada complexitat 
davant la crisi derivada de la 
COVID-19, amb propostes 
d'actuació (Síndic Greuges)
• Previsió increment dotació 
recursos humans i tècnics 
centres elevada complexitat curs
2020/2021

• Increment dotació recursos
humans i tècnics centres 
elevada complexitat curs 
2020/2021

•Desplegament del Pla de 
millora d’oportunitats per al
curs 2020-2021

•PMOE. Increment dotació 
recursos humans i tècnics a 
centres d’elevada 
complexitat curs 2020-2021 
dins els àmbits 2: 
Acompanyament, motivació 
i suport individualitzat a 
l’alumnat, i àmbit 4: Acció 
educativa comunitària i 
oportunitats educatives més
enllà de l’escola (RESOLUCIÓ
EDU/2210/2020, de 10 de 
setembre) 

• Informe comissió drets 
laborals
• Desplegament del Pla de 
millora d’oportunitats per 
al curs 2020-2021

•Construcció i reforma 
dels centres públics 
amb una composició 
social desfavorida

Departament 
d'Educació

A partir
de 2019

• Identificació dels centres 
públics amb una composició 
social desfavorida amb 
construccions provisionals o 
pendents de reformes 
estructurals (nombre de centres
per Serveis Territorials)  
(Departament d'Educació). 
(modificació classificació 
complexitat centres)
• Previsió d'execució de les 

• Identificació dels centres públics
amb una composició social 
desfavorida amb construccions 
provisionals o pendents de 
reformes estructurals (nombre de 
centres per Serveis Territorials)  
(Departament d'Educació). 
(modificació classificació 
complexitat centres)
• Previsió d'execució de les obres 
de millora de les condicions 

• Identificació dels centres 
públics amb una composició 
social desfavorida amb 
construccions provisionals o 
pendents de reformes 
estructurals (nombre de 
centres per Serveis 
Territorials) (Departament 
d'Educació). (modificació 
classificació complexitat 
centres)

• Identificació dels centres 
públics amb una 
composició social 
desfavorida amb 
construccions provisionals 
o pendents de reformes 
estructurals (nombre de 
centres per Serveis 
Territorials) (Departament 
d'Educació).
• Previsió d'execució de les 
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obres de millora de les 
condicions infrastructurals 
d'aquests centres 
(Departament d'Educació).

infrastructurals d'aquests 
centres (Departament 
d'Educació).

• Previsió d'execució de les 
obres de millora de les 
condicions infrastructurals 
d'aquests centres 
(Departament d'Educació).

obres de millora de les 
condicions infrastructurals 
d'aquests centres 
(Departament d'Educació).

•Adequació dels plans 
educatius d’entorn com
a instrument per 
combatre la segregació 
escolar

Departament 
d'Educació, 
ACM/FMC i 
ajuntaments

Setemb
re de 
2020

•Actuacions dins l’àmbit 4 
del PMOE: Acció educativa 
comunitària i oportunitats 
educatives més enllà de 
l’escola (RESOLUCIÓ 
EDU/2210/2020, de 10 de 
setembre). 

•Programa d'educació 
intercultural

Departament 
d'Educació

A partir
de 2020

• Grup de treball per 
realització de materials per 
assessors LIC amb l’objectiu 
d’aprofundir i ampliar el 
“  Dispositiu formatiu en 
interculturalitat per a tècnics 

LIC”  . 

• Sessió formativa per a 
tècnics LIC sobre 
l’aprofundiment del 
dispositiu formatiu en 
interculturalitat. Previst 
segon trimestre 2021.
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