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1. PRESENTACIÓ: EL PAPER DELS AJUNTAMENTS EN LA LLUITA CONTRA
LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, de març de 2019, promogut pel
Departament d’Educació i el Síndic de Greuges amb el suport de la majoria
d’administracions locals de municipis de més de 10.000 habitants i d’agents de la
comunitat educativa, parteix de la convicció compartida que a Catalunya hi ha la
necessitat de combatre la segregació escolar perquè suposa una vulneració del
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, i també que cal fer-ho amb la
corresponsabilitat i la implicació de tots els agents de la comunitat educativa.
En aquest marc de corresponsabilitat, els ajuntaments tenen un paper clau en la
lluita contra la segregació escolar, d’acord amb les seves competències en matèria
d’educació, especialment a cinc nivells bàsics d’intervenció.

CINC NIVELLS D’INTERVENCIÓ DELS AJUNTAMENTS
a) La detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons
socioeconòmiques
En primer lloc, les administracions locals són imprescindibles per detectar
l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques,
que presenta mancances en les condicions bàsiques d’educabilitat, preferentment
abans de l’inici de P3. Els ajuntaments disposen, entre d’altres, de la informació
sobre la situació social de les famílies usuàries dels serveis socials, sobre les
necessitats educatives de l’alumnat escolaritzat a les llars d’infants municipals o
també sobre les dades contingudes en el Padró d’habitants (origen, temps de
residència al municipi, etc.). Sense una bona detecció prèvia, no és possible
promoure polítiques efectives d’escolarització equilibrada d’alumnat.
L’objectiu d’aquest àmbit d’intervenció és, doncs, detectar l’alumnat amb
necessitats educatives específiques que haurà de participar en les mesures
d’escolarització equilibrada d’alumnat.
b) La lluita contra els desequilibris en la planificació i gestió del procés d’admissió
d’alumnat
En segon lloc, les administracions locals participen en la programació de l’oferta i
també en la gestió del procés d’admissió d’alumnat a través de les taules locals de
planificació, les comissions de garanties d’admissió i les oficines municipals
d’escolarització. Aquests òrgans són fonamentals a l’hora de determinar la
configuració de la zonificació escolar o les adscripcions entre centres públics, la
delimitació de l’oferta inicial i final amb els grups que s’obren o es tanquen, l’ús
de la reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques o la
gestió de la matrícula viva, entre d’altres.
L’objectiu d’aquest nivell d’intervenció és, bàsicament, aprofitar els instruments
disponibles per promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat.
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c) La creació d’equivalències entre els projectes educatius de centre
En tercer lloc, les administracions locals incideixen en les condicions d’escolarització
de l’alumnat i en la configuració dels projectes educatius dels centres a través de
programes de suport als centres en diferents àmbits: projectes pedagògics, personal
de suport, programes d’acompanyament a l’escolaritat, dinamització de les
activitats extraescolars, etc.
L’objectiu d’aquest nivell d’intervenció és, bàsicament, crear equivalències entre
centres, és a dir, promoure l’existència de projectes educatius consistents i de
qualitat que garanteixin la igualtat d’oportunitats educatives, independentment
del centre on s’estigui escolaritzat, fonamental a l’hora de consolidar i equilibrar
la demanda entre centres en el procés d’admissió d’alumnat.
d) La vinculació dels centres amb l’entorn i amb la resta de centres
En quart lloc, les administracions locals contribueixen a la relació i la vinculació que
mantenen els centres amb el territori, a través de la promoció dels plans educatius
d’entorn, de les aliances magnet, dels projectes o plans educatius locals o altres.
Els ajuntaments promouen projectes educatius municipals que abasten i
enforteixen els projectes educatius de centre. La relació amb el territori és bàsica
a l’hora de promoure projectes educatius de centre permeables amb la realitat
social que els envolta i, consegüentment també, a l’hora d’establir relacions
positives i col·laboratives amb la resta de centres. El territori, a més, pot ajudar a
consolidar i enfortir els projectes educatius dels centres, si aquests s’obren a les
oportunitats educatives que ofereix (coneixement de l’entorn, oferta educativa
més enllà de l’escola, etc.).
L’objectiu d’aquest nivell d’intervenció és, bàsicament, aconseguir que els centres
siguin permeables a la realitat social de l’entorn, que enriqueixin els seus projectes
educatius amb les oportunitats educatives de l’entorn, i que actuïn en clau de
sistema i de municipi, de forma cooperativa amb la resta de centres i no en clau
competitiva i endogàmica.
e) La construcció de discursos en l’àmbit educatiu i la implicació i apoderament
dels actors en la governança local del fenomen
I, en cinquè lloc, les administracions locals tenen una forta capacitat de lideratge
en les dinàmiques educatives locals i tenen la capacitat de coordinar els actors en
l’abordatge d’objectius compartits. Els ajuntaments tenen la capacitat de fer
visible el problema de la segregació escolar, de fer pressió, si escau, perquè es
dissenyin i s’implementin mesures, de generar complicitats i empoderar centres i
famílies perquè s’impliquin en la lluita contra la segregació escolar.
Més enllà de la necessària complicitat de les administracions locals per desplegar
amb efectivitat les polítiques de lluita contra la segregació escolar, en els territoris
on l’Administració educativa mostra més passivitat, els ajuntaments poden actuar
com a agents impulsors d’aquestes polítiques.
L’objectiu d’aquest nivell d’intervenció és, bàsicament, crear consciència social de
la necessitat de combatre la segregació escolar i garantir l’alineament i la
coordinació dels actors clau envers aquest propòsit.
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2. EL POSICIONAMENT DELS AJUNTAMENTS I LES CONDICIONS
NECESSÀRIES EN EL TERRITORI PER AL DESPLEGAMENT DE POLÍTIQUES DE
LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
Els informes extraordinaris del Síndic La segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del
procés d’admissió d’alumnat i La segregació escolar a Catalunya (II): les condicions
d’escolarització, presentats al Parlament de Catalunya durant l’any 2016, ja van posar
de manifest les importants diferències existents entre municipis catalans pel que fa
als nivells de segregació escolar, i també que aquestes desigualtats s’expliquen,
segons cada cas, per la confluència de factors relacionats amb les condicions socials,
educatives i polítiques particulars de cada municipi (composició social, característiques
del mapa escolar, nivells de segregació residencial, vertebració interna, etc.), però
també pel desplegament desigual de polítiques educatives per combatre aquest
fenomen a escala municipal.
El desplegament de polítiques de lluita contra la segregació escolar varia en funció de
diferents factors, entre els quals hi ha un posicionament més o menys actiu de les
administracions locals en relació amb aquest àmbit. En els municipis amb bones
pràctiques en la lluita contra la segregació escolar s’hi acostumen a donar les
condicions següents:

VOLUNTAT POLÍTICA I ESTRUCTURA AL TERRITORI
La importància de la voluntat política i de la presència de persones i
estructures que hi creguin a escala local
 Fins a quin punt les estructures polítiques i tècniques del municipi (inspecció,
regidoria, etc.) tenen convicció de combatre la segregació escolar?
En els darrers anys, també en el marc del Pacte contra la segregació escolar de
Catalunya, s’ha posat l’accent en la necessitat de promoure, entre altres aspectes,
un nou decret d’admissió d’alumnat que posi a disposició dels diferents territoris
més instruments per combatre aquest fenomen.
La lluita contra la segregació escolar, però, no passa únicament, com si fos condició
suficient, per polítiques macroeducatives dissenyades pels serveis centrals del
Departament d’Educació, sinó que depèn, especialment també, de com aquestes
polítiques macro es despleguen i es concreten en micromesures en cada municipi
a l’hora de planificar i gestionar el procés d’admissió d’alumnat o també de
promoure determinades condicions d’escolarització en els diferents centres.
L’experiència demostra que els municipis amb bones pràctiques han comptat amb
voluntat política i convicció d’actuació per part dels representants de les
administracions afectades i de les estructures tècniques en el territori,
particularment de les inspeccions d’educació i de les regidories d’educació i del
personal tècnic municipal. Si no hi ha persones que adopten aquest objectiu i que
intenten aprofitar els instruments disponibles, no hi ha marge per al desplegament
efectiu de mesures per combatre la segregació escolar.
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PROACTIVITAT
La importància de l’aprofitament dels instruments disponibles
 Fins a quin punt el municipi disposa de representants de les administracions
(inspecció, regidoria, etc.) que promouen l’ús de tots els instruments disponibles?
L’anàlisi de la realitat a escala local constata que hi ha notables diferències entre
municipis a l’hora de prioritzar la lluita contra la segregació escolar i d’utilitzar
intensivament tots els instruments a l’abast.
En els darrers anys, el Síndic ha desenvolupat diverses actuacions d’ofici en
diferents dels municipis amb més segregació escolar a Catalunya, i hi ha constatat
dèficits importants relacionats amb:
- la manca de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i la
infrautilització de la reserva de places;
- la presència de situacions de sobreoferta que afavoreixen els desequilibris en els
nivells de demanda dels centres;
- la insuficient utilització de les ampliacions o les reduccions de ràtio com a mesura
per promoure l’escolarització equilibrada de la matrícula fora de termini, que,
malgrat ser d’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’escolaritza
massa sovint encara en centres amb vacants, amb una composició social
desfavorida;
- la no-utilització activa de les adscripcions o la zonificació per combatre la
segregació escolar, quan en molts municipis es consoliden itineraris de continuïtat
entre centres segregats o es configuren zones internament homogènies que
reprodueixen la segregació urbana, o també quan es desactiven aquests instruments,
a través de models d’adscripció múltiple (de totes les escoles amb tots els instituts
d’una zona) o de zones úniques (que suposen una deszonificació del municipi),
sense considerar l’impacte que aquesta planificació genera sobre la segregació
escolar;
- Etc.
En canvi, entre els municipis amb nivells de segregació més baixos n’hi ha amb un
elevat pes de població socialment vulnerable en què durant anys s’han desenvolupat
amb més o menys intensitat polítiques actives de distribució equilibrada d’alumnat.
Aquesta major disponibilitat a adoptar mesures per combatre la segregació escolar
s’explica, en part, pel posicionament actiu dels ajuntaments, que actua com a
palanca per tal que altres actors determinants, com ara la Inspecció d’Educació o
els centres, adoptin la segregació com a objectiu a combatre.
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VISIÓ SISTÈMICA
La importància de l’abordatge sistèmic


Fins a quin punt s’adopten mesures estructurals?

Malgrat la infrautilització dels instruments disponibles, el Síndic també ha destacat
l’existència d’avenços respecte de fa alguns anys:
- s’han desplegat en alguns municipis bones pràctiques per detectar l’alumnat amb
necessitats educatives específiques i assignar-lo a la reserva de places;
- hi ha més conscienciació per part de moltes comissions de garanties d’admissió
sobre la necessitat de combatre la guetització de determinades escoles i d’evitar les
pràctiques que estan més visiblement relacionades amb la reproducció de la
segregació escolar, com ara la concentració de la matrícula viva en determinades
escoles socialment més estigmatitzades;
- s’han posat límits als increments discrecionals de ràtios com a mesura de
satisfacció de la demanda o s’han aplicat reduccions de ràtio als centres amb
elevada complexitat educativa, per facilitar la gestió de l’escolarització als centres
que tenen una elevada concentració d’alumnat socialment desfavorit i reduir
l’impacte educatiu de la segregació escolar en aquests centres;
- s’han millorat la valoració social i la demanda de determinats centres amb una
composició social desfavorida, socialment estigmatitzats, a través de mesures de
consolidació dels projectes educatius però també a través de mesures focalitzades
d’acompanyament de famílies en el procés d’admissió d’alumnat;
- s’han tancat alguns centres fortament guetitzats, atesa la baixa demanda i les
dificultats de revertir la situació;
- Etc.
Massa sovint, però, aquests avenços han estat molt localitzats en determinats
municipis i focalitzats en determinats centres (generalment, amb elevada
complexitat educativa), i no sempre han tingut un caràcter estructural.
Ben sovint, a escala local es minimitza la prevalença de la segregació escolar al
nostre sistema educatiu, i es limita l’abast de la problemàtica únicament als
centres fortament guetitzats, amb una elevada concentració d’alumnat socialment
desfavorit, especialment d’origen immigrat o d’ètnia gitana, i amb resultats
acadèmics baixos. No es problematitzen, en canvi, les desigualtats no tan extremes
en la composició social dels centres, i menys encara quan afecten categories
socials que van més enllà de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
Moltes de les actuacions específiques dutes a terme per combatre la segregació,
tant des de la perspectiva de la gestió del procés d’admissió d’alumnat com de la
millora dels projectes educatius dels centres, estan orientades als centres amb
elevada complexitat educativa (les reduccions de ràtio, la dotació més alta de
personal docent, etc.).
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PLANIFICACIÓ I ESTABILITAT
La importància de la planificació i la continuïtat en el temps
 Fins a quin punt hi ha actuacions planificades que persisteixen al llarg del
temps? Fins a quin punt hi ha plans o protocols d’actuació definits?
Malgrat que a escala local hi ha experiències molt positives, i tot i que el
Departament d’Educació té un posicionament actualment més actiu en la lluita
contra la segregació escolar, en l’àmbit local encara no hi ha de forma generalitzada
una bona planificació de les mesures a implementar per combatre la segregació
escolar, ni tampoc a l’hora d’establir protocols d’actuació a partir dels instruments
que ofereix la normativa que regula el procediment de preinscripció i matrícula.
Les externalitats no desitjades que generen les polítiques de lluita contra la
segregació escolar a través de la gestió del procés d’admissió d’alumnat alimenten
la convicció que aquests instruments tenen una efectivitat molt limitada i que no
hi ha la possibilitat real d’interferir en la tria d’escola que fan les famílies.
Aquesta baixa convicció sobre l’efectivitat d’aquestes polítiques es produeix, però,
sense que, llevat d’algunes excepcions positives, s’hagin emprat intensament i de
manera continuada en el temps tots els instruments disponibles alhora. Les
experiències positives dutes a terme a escala local, de fet, demostren que aquestes
mesures no resolen completament el problema social (que té, en efecte, arrels que
depassen l’àmbit de l’educació), però sí que són efectives per aconseguir un
sistema educatiu més cohesionat i socialment més equilibrat. L’ús parcial o
esporàdic d’aquests instruments sense un pla resulta ineficaç en els territoris amb
el fenomen més consolidat.

FERMESA
La importància de la gestió de les pressions des de la proximitat
 Fins a quin punt l’ajuntament supedita la seva actuació a les pressions de
famílies i centres?
La lluita contra la segregació escolar acostuma a generar importants resistències
en famílies i centres, en alguns casos, perquè passa per condicionar la tria de
centre de les famílies, assignar alumnat amb més complexitat educativa a
determinats centres amb una composició social més afavorida o tancar grups o
centres sense prioritzar el criteri de demanda social, circumstàncies que no són
sempre acceptades o enteses per les famílies que no poden accedir al centre
desitjat o pels equips directius i claustres de professorat que veuen modificada la
composició dels seus centres.
Aquestes resistències acostumen a orientar-se cap als ajuntaments, que són
l’administració de proximitat. En aquest sentit, el Síndic ha tingut constància de
decisions valentes i tècnicament fonamentades adoptades en el marc de les
taules locals de planificació que han estat anul·lades per la pressió exercida per
famílies i centres, de vegades amb la complicitat dels ajuntaments, atesa aquesta
proximitat més gran respecte als grups de pressió.
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CORRESPONSABILITAT
La importància de la corresponsabilitat de famílies, centres,
administracions i entorn


Fins a quin punt els agents educatius del territori comparteixen l’objectiu?

Tot i les resistències que hi puguin haver, l’experiència també demostra que als
municipis amb bones pràctiques hi ha una certa consciència compartida, no
només per part dels representants de les administracions educativa i local, sinó
també per part de centres, famílies i comunitat, de la necessitat de desenvolupar
mesures per combatre la segregació escolar.

INFORMACIÓ I MIRADA ANALÍTICA
La importància de l’avaluació

Fins a quin punt els agents educatius clau disposen de dades sobre la
segregació escolar al municipi?
Per reconèixer el problema, en primer lloc, cal disposar de dades per poder-lo
analitzar i conèixer. És freqüent, però, que les administracions locals no disposin
d’informació actualitzada sobre la composició social dels centres i sobre els
desequilibris existents, per poder valorar com evoluciona aquest fenomen i quin és
el resultat de les eventuals mesures que s’hagin pogut implementar. No hi ha prou
transparència entre els agents clau (Inspecció educativa, regidoria i tècnics
municipals, centres escolars, taules locals de planificació, comissions de garanties
d’admissió, oficines municipals d’escolarització) que prenen decisions sobre la
planificació educativa i la gestió del procés d’admissió d’alumnat a l’hora d’accedir
a aquesta informació.
La manca de transparència amb els agents clau de vegades no es deu tant a una
negativa manifesta i conscient de proporcionar aquesta informació, sinó més aviat
a una manca de mirada analítica sobre el problema. En aquest sentit, doncs, el
problema no és sempre de manca de disponibilitat de dades, sinó de manca
d’aprofitament i anàlisi.
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3. ELS COMPROMISOS DELS AJUNTAMENTS EN EL DESPLEGAMENT DEL
PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
En el marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, els ajuntaments
signataris han assumit el compromís de contribuir a l’aplicació de les mesures
contingudes en el Pacte, en els seus àmbits d’actuació i competència.
El Pacte contra la segregació escolar preveu 9 àmbits d’actuació, 30 actuacions i 189
mesures que han de ser implementades per les diferents entitats signatàries en el
període 2019-2023, i que requereixen en major o menor grau la implicació dels
ajuntaments.
Pel que fa a la intervenció de les administracions locals, el Pacte contra la segregació
preveu quatre àmbits en què els ajuntaments han d’assumir un lideratge especial.
El primer té a veure amb el desplegament del nou decret d’admissió d’alumnat i amb
l’“ELABORACIÓ D’ORIENTACIONS RELACIONADES AMB LA PROGRAMACIÓ DE
L’OFERTA I LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ” (àmbit 2) que se’n derivin (protocols
efectius per a l’aprofitament de la reserva de places com a mesura d’escolarització
equilibrada d’alumnat, protocols per al control dels fraus, directrius per a la
programació de l’oferta, etc.), que contenen mesures que han de comptar amb un
posicionament actiu, entre d’altres, de les administracions locals, especialment en el
marc de les taules locals de planificació.
Amb aquest propòsit, el proppassat 4 de novembre de 2019, el Síndic de Greuges de
Catalunya va presentar el document “Propostes per a un nou decret i per a nous
protocols d’actuació”, amb l’objectiu que el Departament d’Educació i les
administracions locals tinguessin en compte els criteris que recull en el disseny i la
implementació d’aquests protocols d’actuació.
Els altres dos àmbits d’actuació del Pacte amb especial lideratge dels ajuntaments són
la “PROMOCIÓ D’ACORDS LOCALS ENTRE CENTRES DINS D’UNA MATEIXA ZONA O
MUNICIPI PER A L’ESCOLARITZACIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNAT” (àmbit 4) i la
“PROMOCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES RELACIONADES AMB LA INFORMACIÓ A LES
FAMÍLIES SOBRE LA QUALITAT I L’EQUITAT DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA”
(àmbit 5).
A més, el Pacte contra la segregació escolar també preveu la creació de diferents
comissions d’estudi amb l’objectiu d’identificar bones pràctiques i formular propostes
d’actuació per combatre la segregació escolar. Una de les mesures previstes és
“Analitzar, per mitjà d’una comissió d’estudi específica, la segregació escolar en
l’àmbit de l’educació infantil de primer cicle i identificar mesures efectives per
combatre-ho, si escau” (Actuació 2).
El proppassat 29 d’octubre de 2020 es va celebrar la jornada “La participació dels
municipis en la lluita contra la segregació escolar”, organitzada pel Departament
d’Educació i el Síndic de Greuges, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. En el
context d’aquesta jornada es van crear tres grups de treball, integrats per un centenar
de tècnics municipals, inspectors d’educació i altres membres de la comunitat
educativa, sobre els pactes locals, els sistemes d’informació i sobre la relació entre
segregació escolar i l’educació infantil de primer cicle, coordinats per Isaac Gonzàlez,
Ricard Benito i Sheila González, respectivament.
Aquest document recull els resultats d’aquests tres grups de treball, i també els
criteris relacionats amb la planificació educativa que els ajuntaments han de tenir en
compte en el desplegament del nou decret d’admissió.
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4. QUATRE ÀMBITS D’ACTUACIÓ CLAU DELS AJUNTAMENTS EN LA LLUITA
CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
4.1. ELS SISTEMES D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
4.1.1. La necessitat de repensar els sistemes d’informació dels ajuntaments
La gran majoria dels ajuntaments elaboren diferents instruments de publicitat
activa per informar les famílies sobre l’oferta educativa i el procés d’admissió de
l’alumnat: guies de centres, tríptics informatius, pàgines web, cartes informatives
adreçades directament a les famílies, etc.
Diversos municipis, a més, organitzen actuacions informatives obertes a les
famílies del municipi perquè puguin conèixer els projectes educatius dels centres
i també els projectes educatius municipals, en què participen centres i associacions
de famílies d’alumnat, com ara fires d’ensenyament, jornades d’inici de curs, etc.
Alhora, les oficines municipals d’escolarització, presents en nombrosos municipis
mitjans i grans, són referents en l’atenció, informació i orientació a les famílies en
relació amb els procediments d’admissió als centres educatius del municipi.
D’acord amb el nou decret d’admissió d’alumnat, les oficines municipals
d’escolarització tenen, entre d’altres, les funcions d’oferir a les famílies informació
sobre l’oferta educativa dels centres del Servei d’Educació de Catalunya ubicats al
seu municipi, desenvolupar i aplicar actuacions d’acompanyament i suport de les
famílies en el procediment d’admissió, coordinar les jornades de portes obertes
dels centres educatius del municipi i promoure campanyes informatives adreçades
a les famílies sobre el procediment d’admissió.
En la majoria dels municipis, però, aquests sistemes d’informació es converteixen
en instruments “neutres” o poc efectius des de la perspectiva de la lluita contra la
segregació escolar, en el sentit que presenten la informació sovint de forma
merament descriptiva, sense aprofitar l’oportunitat que ofereixen per aconseguir
promoure lògiques de tria escolar que no reprodueixin els desequilibris en l’accés
al sistema educatiu, i també lògiques de presentar els projectes educatius de
centre de manera no col·laborativa i no competitiva.
Diferents recerques han posat de manifest les desigualtats existents en l’accés a la
informació per part de les famílies. Malgrat que es tracta d’una informació pública,
el cert és que moltes famílies (habitualment, famílies socialment menys
capitalitzades) finalitzen el procés de preinscripció coneixent només una petita
part de l’oferta escolar i sense tenir clars els criteris d’accés a les escoles. Es tracta
de famílies que sovint només han visitat l’escola més propera al domicili o que no
n’han visitat cap. Per contra, hi ha moltes famílies (habitualment, famílies
socialment més capitalitzades) que coneixen amb detall el funcionament del
sistema d’accés i que acaben visitant un nombre molt significatiu d’escoles.
Certament, les dinàmiques de segregació escolar són fruit, principalment, de la
capacitat de les famílies per interpretar i utilitzar aquesta informació en clau
estratègica. Per tant, un accés equitatiu a la informació no garanteix, per si mateix,
un accés equitatiu als centres, atès que la capacitat estratègica de les famílies és
força desigual, en funció del seu capital social. Ara bé, garantir un accés equitatiu
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a la informació és un pas imprescindible per poder combatre les dinàmiques de
segregació escolar. Cal impulsar, doncs, sistemes i campanyes d’informació que
corregeixin aquestes desigualtats i facin arribar, de forma efectiva, la informació a
totes les famílies. Al marge de garantir l’accés a la informació, també cal establir
mecanismes d’acompanyament per tal que les famílies que habitualment en
queden desplaçades la puguin interpretar i així exercir la tria en igualtat de
condicions. Aquí el paper de les OME ha de ser clau.
Els ajuntaments poden impulsar campanyes d’informació específiques que
contribueixin a destensar els processos de tria i que ofereixin una imatge
cohesionada i de qualitat del conjunt de les escoles del municipi, o també impulsar
dinàmiques col·laboratives per evitar que les jornades de portes obertes esdevinguin
un espai de competència entre centres (i, de retruc, entre famílies).
L’objectiu d’aquest apartat, precisament, és aportar alguns criteris i algunes
propostes per repensar els sistemes d’informació de manera que, lluny d’accentuar
les dinàmiques de segregació escolar, esdevinguin instruments que ajudin a
combatre-la.

4.1.2. Criteris per als sistemes d’informació municipals
La tria de centre com a expressió de preferències
Sovint les famílies encaren la tria d’escola partint de la premissa, errònia, que
l’Administració els ha de garantir una plaça en l’escola desitjada. Fora bo aprofitar els
sistemes d’informació municipal per aclarir aquesta idea. Certament, les famílies
poden sol·licitar plaça a l’escola que desitgin, però aquesta tria queda supeditada
a la disponibilitat de places. Si en una escola hi ha menys demanda que oferta,
totes les famílies que l’han sol·licitat en primera opció hi accedeixen directament.
Ara bé, en les situacions en què hi ha més sol·licituds que places disponibles,
s’apliquen uns criteris objectius de desempat (fixats pel Departament d’Educació).
Per tant, convé reforçar la idea que la tria d’escola no és un dret absolut, sinó
l’expressió de les preferències de les famílies. El que fa l’Administració és regular
aquestes preferències d’acord amb uns criteris objectius de desempat, atès que les
places a cada escola, per força, són limitades. En cap cas l’Administració limita
l’elecció de centre de les famílies: a ningú se li “treu” la plaça. També fora bo
explicar com funciona l’assignació de places d’ofici i concretar quina és la reserva
de places per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE). Explicitar
tots aquests elements pot contribuir a contrarestar la percepció de la tria d’escola
com un dret absolut i a visibilitzar que el paper de l’Administració és garantir l’accés
als centres en condicions d’igualtat entre totes les famílies.
La lluita contra la segregació escolar com a valor
En les campanyes d’informació municipal també convindria explicar quins són els
beneficis de la lluita contra la segregació escolar i, per tant, per què s’impulsen
polítiques en aquesta direcció. Possiblement, si les famílies tinguessin informació
dels efectes positius d’aquestes mesures sobre el bé comú, deixarien de percebreles com un atac a la seva llibertat de tria. En aquest sentit, és important destacar
que la lluita contra la segregació escolar té importants beneficis tant en termes de
cohesió social com en termes d’igualtats d’oportunitats.
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Pel que fa a la cohesió social, en societats plurals com la nostra hauria de ser un
objectiu de les administracions promoure espais de barreja interclassista i intercultural
que contribueixin a l’erradicació d’estereotips i prejudicis entre grups socials i ètnics.
L’escola pot esdevenir, sens dubte, un espai de barreja social privilegiat, atès que hi
passen tots els infants de la societat i, alhora, la convivència entre els infants es
produeix en un pla d’igualtat. Les dinàmiques de segregació escolar impossibiliten
aquesta barreja social i, per tant, contribueixen a la consolidació d’estereotips i
prejudicis que, al seu torn, generen problemes de convivència i dinàmiques d’exclusió
social.
Pel que fa a la igualtat d’oportunitats, són múltiples els estudis que demostren que les
xarxes escolars segregades tenen un fort impacte negatiu en termes de desigualtats
educatives, i perjudiquen, principalment, els infants procedents de famílies socialment
menys afavorides. Per contra, les xarxes escolars no segregades, on hi ha barreja social
a les escoles, tendeixen a incrementar el rendiment i les expectatives d’aquests
alumnes, de manera que es redueixen les desigualtats de partida entre els diferents
perfils d’alumnes. També convé destacar que, com han demostrat diversos estudis, en
cap cas aquesta reducció de les desigualtats educatives es produeix a costa d’una
baixada dels resultats generals. Els beneficis que s’obtenen en termes d’equitat en cap
cas tenen un impacte negatiu en termes de qualitat.
La cohesió social i la igualtat d’oportunitats són dos principis troncals del nostre
sistema educatiu. Les polítiques de lluita contra la segregació escolar estan orientades
a avançar en aquests dos objectius. Explicitar-ho a la ciutadania és fonamental per tal
que aquestes polítiques no siguin percebudes com un atac als interessos particulars,
sinó com l’aposta per reforçar principis generals (i beneficis col·lectius), essencials en
una societat plural i democràtica com la nostra.
El projecte educatiu municipal com a referència
Habitualment, es presenta l’oferta escolar del municipi exclusivament com un
conjunt de centres diversos, cadascun amb el seu projecte educatiu particular (i
diferenciat de la resta). Les campanyes d’informació haurien de fer un esforç per
trencar aquesta visió atomitzada de l’oferta escolar, tot posant en valor els
projectes i les dinàmiques que l’articulen a escala municipal o de zona escolar. La
majoria de municipis disposen de projectes educatius de ciutat o de plans locals
d’educació. També en municipis grans habitualment s’estableixen dinàmiques de
col·laboració entre les escoles de cada barri, de cada districte o de cada zona
escolar.
Explicitar i difondre aquests projectes pot contribuir a relaxar la tria, en la mesura
que s’evidencia l’existència d’una línia de continuïtat educativa a escala municipal
o de zona. La publicitació de l’oferta escolar municipal no ha de pivotar
exclusivament sobre les singularitats dels centres, sinó també sobre les
característiques compartides per les escoles del territori. Això pot alleugerir,
parcialment, els neguits de les famílies: més enllà del centre concret on acabin
escolaritzant els infants, poden tenir la certesa que els escolaritzen en una xarxa
escolar cohesionada i amb un projecte educatiu compartit.
Les zones escolars com a unitats de referència
Als municipis més grans es podria optar per elaborar i organitzar diferents sistemes
d’informació sobre l’oferta escolar en funció de les zones educatives. Aquestes zones
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escolars esdevindrien unitats de treball i coordinació entre les escoles més properes.
Això permetria, també, presentar la seva oferta a les famílies de forma conjunta, de
manera que es visualitzi la cohesió entre aquella xarxa escolar més pròxima al
domicili. Perquè aquestes zones esdevinguessin una eina efectiva en la lluita contra
la segregació escolar, seria necessari que no reproduïssin els patrons de segregació
urbana del municipi. És a dir, haurien d’estar dissenyades per trencar les barreres
entre barris segregats i dibuixar zones socialment heterogènies. Caldria, per tant, que
fossin zones suficientment grans que permetessin trencar aquestes barreres
territorials, però que alhora integressin un nombre d’escoles prou ajustat per poder
presentar l’oferta educativa de forma conjunta.
La distensió de la tria de centre
Per a la majoria de famílies, la tria d’escola esdevé un moment important per al futur
dels infants. Sovint aquesta preocupació s’incrementa quan s’inicien els processos de
preinscripció i es visualitza que les altres famílies també estan preocupades i actives.
Si a això s’hi suma la incertesa sobre quin és el nivell de qualitat dels centres, moltes
famílies viuen aquest procés amb neguit. Això acostuma a incrementar les dinàmiques
competitives i a activar les famílies que més es mobilitzen en la tria: les famílies
socialment afavorides. S’accentuen, així, les dinàmiques de segregació escolar.
En aquest sentit, és important evitar que les campanyes d’informació contribueixin a
estressar encara més les famílies durant els processos de preinscripció. Cal evitar
missatges en clau competitiva que convidin a buscar “la millor escola”, o missatges
que accentuïn la transcendència del moment o que posin èmfasi que les famílies es
troben davant d’un “moment decisiu” (vegeu, per exemple, la imatge 1). Ans al
contrari, convé aprofitar aquestes campanyes per transmetre missatges que ajudin a
relaxar la tria, tot posant l’accent en la qualitat del conjunt de l’oferta educativa.
Convé llançar missatges tranquil·litzadors que explicitin que triïn l’escola del municipi
que triïn la qualitat de la formació dels seus fills està garantida. Les campanyes
d’informació no han de generar més incerteses, sinó transmetre confiança sobre el
conjunt de la xarxa escolar.
Imatge 1. Campanya de preinscripció d’un municipi a Catalunya que pot reforçar la
tensió en la tria escolar
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Les equivalències entre centres
En aquesta direcció és important que les campanyes d’informació reforcin la idea que
les escoles són més semblants del que es tendeix a pensar. Sovint, la tria d’escola
sembla estar orientada a detectar les diferències entre els centres. Així, les jornades
de portes obertes es converteixen en espais on les famílies intenten destriar les
característiques que poden marcar la diferència. Les campanyes d’informació haurien
de contribuir a canviar aquesta dinàmica, tot posant en valor el mínim comú
denominador entre tots els centres.
Per exemple, en les guies de l’oferta escolar que difonen els ajuntaments, caldria
posar èmfasi en les característiques compartides dels centres: projectes d’innovació,
acollida, activitats extraescolars, instal·lacions, etc. També caldria destacar els
projectes municipals que s’impulsen a totes les escoles en horari escolar: salut, medi
ambient, cultura, esports, etc. Per altra banda, cal reforçar la idea que totes les escoles
del municipi són de qualitat. Que tots els projectes educatius són sòlids i que, més
enllà de les diferències, responen a uns paràmetres de qualitat similars.
La visibilització dels centres amb menys demanda
Habitualment, els centres amb menys demanda són aquells que es troben estigmatitzats
per la seva composició social. Més enllà de reforçar la idea que totes les escoles del
municipi són de qualitat, també és important fer un treball específic per visibilitzar
aquests centres i situar-los com una opció real en l’imaginari de totes les famílies (i
no només de les famílies amb baix estatus socioeconòmic). En aquest sentit, convé
posar en valor les potencialitats pedagògiques d’aquestes escoles. En la línia de les
escoles magnet, es poden destacar tots els aspectes pedagògics que tenen un valor
afegit i que les poden fer atractives per a les famílies socialment afavorides.
La dificultat rau en el fet que, habitualment, les singularitats pedagògiques no són
suficients per contrarestar els recels pel perfil social de les famílies que es concentren
a l’escola. És per això que també cal fer un treball actiu per combatre els rumors i els
prejudicis que acostumen a envoltar aquests centres. Segurament, la millor manera
de trencar aquests prejudicis és aconseguir que les famílies els visitin i puguin
conèixer de primera mà l’equip docent i el seu projecte. Per això, l’objectiu hauria de
ser que les famílies se sentissin interpel·lades a visitar aquestes escoles durant les
jornades de portes obertes, o bé que els equips directius poguessin arribar d’alguna
forma a aquestes famílies, per exemple, visitant algunes escoles bressol.
Certament, aquesta no és una tasca fàcil, atès que fer un treball de visibilització
excessiu d’aquests centres pot produir l’efecte contrari: tractant-los de forma singular,
se’n pot reforçar l’estigma. Ara bé, si no hi ha una tasca activa per apropar aquests
centres a les famílies socialment afavorides, difícilment es podrà revertir la seva
situació de guetització i, per tant, equiparar el seu nivell de demanda amb el de la
resta d’escoles del municipi. Per això, no n’hi ha prou de difondre la informació de
forma genèrica: cal articular estratègies informatives específiques per apropar
aquestes escoles a les famílies més capitalitzades.
La proximitat com a valor
Com han posat de manifest diverses recerques, les famílies amb un baix estatus
socioeconòmic tendeixen a escolaritzar els infants a les escoles més properes al
domicili. Per contra, les famílies amb més estatus socioeconòmic tendeixen a estar
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més disposades a escolaritzar els infants lluny de casa, i prioritzen la cerca d’una
escola que s’ajusti a les seves expectatives (ja sigui amb relació al seu projecte
pedagògic o amb relació a la seva composició social). D’aquesta manera, sovint es
produeixen dinàmiques de fugida de les escoles de determinats barris o de
determinades zones, de manera que s’accentuen les dinàmiques de segregació
escolar.
En aquest sentit, convé fer un treball actiu per posar en valor les escoles de proximitat
entre aquests grups de famílies. Això no només passa per destacar els beneficis
d’escolaritzar els infants a prop de la llar, sinó també per posar en valor i fer visible la
qualitat de les escoles properes al domicili d’aquestes famílies. Com en el punt
anterior, això implica fer una tasca activa per fer arribar a aquestes famílies la
informació sobre aquestes escoles i convidar-les activament a visitar-les. En definitiva,
intentar situar les escoles de proximitat dins de l’imaginari d’opcions reals d’aquestes
famílies.
L’accessibilitat a la informació
Com s’apuntava anteriorment, hi ha sectors de famílies que queden desplaçades dels
processos de tria, atès que tenen un baix desconeixement de l’oferta escolar i del
funcionament dels processos de tria. Habitualment són famílies socialment
vulnerables, que acaben seleccionant l’escola més propera a la llar. Per reduir
aquestes desigualtats, és important fer un treball específic per fer-los arribar la
informació. Sovint, aquestes famílies queden al marge dels canals formals i
institucionals pels quals es difon la informació oficial. En aquest sentit, cal pensar
altres canals de comunicació, com ara difondre la informació a través de les escoles
bressol, fer-la arribar personalment al domicili (porta a porta) o mitjançant trucades
telefòniques.
No cal dir que aquí les OME hi poden tenir un paper central. El problema,
habitualment, és que aquest perfil de famílies no visiten les OME per iniciativa
pròpia, sinó que cal fer aquesta tasca activa per anar-les a buscar o convocar-les a
venir a l’OME a informar-se’n. Lògicament, això implica un treball previ per detectar
quines són les famílies que s’estan quedant al marge dels circuits d’informació
oficials. Això pot requerir, per exemple, fer un treball actiu de detecció amb les llars
d’infants o bé fer un treball de localització a través del padró d’habitants.
D’altra banda, cal tenir cura del llenguatge que s’utilitza en les campanyes
d’informació. A vegades, s’utilitza un llenguatge excessivament tècnic que fa
intel·ligible la informació per a algunes famílies. Fora bo tenir present aquest aspecte
a l’hora d’articular les campanyes d’informació: utilitzar un llenguatge accessible a
tothom que no deixi ningú al marge.
L’acompanyament en la tria
Com comentàvem a l’inici, les desigualtats en els processos de tria no només estan
relacionades amb l’accés desigual a la informació, sinó també amb la desigual
capacitat estratègica de les famílies. Aquí hi intervenen factors com ara el capital
instructiu de les famílies, el capital econòmic o el capital social (vinculat, sobretot, a
la coneixença de professionals dins de la xarxa escolar). Una condició necessària per
compensar aquestes desigualtats és fer accessible la informació a tothom. Però no és
una condició suficient. Cal fer un treball actiu d’acompanyament a les famílies amb
menys recursos perquè puguin articular la seva tria en condicions d’igualtat.
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Aquí el paper de les OME i dels serveis tècnics dels ajuntaments és clau. Una vegada
s’ha fet arribar la informació cal ajudar a interpretar-la; no és fàcil per a totes les
famílies entendre com funciona el procés d’admissió d‘alumnes. Però més enllà
d’explicar el funcionament del sistema d’accés (criteris de baremació, zonificació,
etc.), també cal explicitar quin és el marc de tria de què disposen, és a dir, quina és
tota l’oferta escolar que tenen a l’abast. És important, doncs, acompanyar aquestes
famílies al llarg de tot el procés de tria fins que acaben presentant la sol·licitud.
L’ampliació dels marges de tria
En aquesta tasca d’acompanyament és important fer una tasca activa per ampliar els
marges de tria d’aquestes famílies. Com comentàvem anteriorment, són famílies que
sovint trien l’escola més propera al domicili o que tan sols es plantegen unes poques
opcions (totes, opcions de proximitat). Per revertir les dinàmiques de segregació, és
important ampliar l’imaginari d’escoles possibles per a aquestes famílies. Si amb relació
a les famílies més capitalitzades i més actives anteriorment comentàvem la necessitat de
posar en valor la proximitat per evitar les dinàmiques de “fugida”, en aquest cas convé fer
un treball invers. Aquí convé fer visible l’oferta escolar més enllà del domicili i, sobretot,
situar dins de l’imaginari d’escoles possibles els perfils d’escoles que es perceben com a
inaccessibles.
Per exemple, algunes d’aquestes famílies no tenen en consideració els projectes educatius
innovadors, perquè tenen la percepció que són projectes orientats a famílies de més
estatus. Trencar aquestes barreres simbòliques i visibilitzar que aquests projectes també
són òptims per als seus fills ha de ser una tasca central dels processos d’acompanyament.
En definitiva, cal fer-los visibles les escoles el projecte pedagògic de les quals, per la seva
titularitat, composició social o ubicació, no són percebudes com a opcions reals de tria.
Les dinàmiques col·laboratives entre centres
Per evitar les dinàmiques competencials entre les escoles, és important articular
estratègies per difondre la informació a les famílies de forma conjunta. En aquest
sentit, més enllà que els centres facin referència a les seves característiques
particulars, cal garantir que també parlin en positiu dels centres que tenen a l’entorn.
En aquesta direcció es poden articular dinàmiques diverses, com ara fer les jornades
de portes obertes de forma conjunta o que en les portes obertes es dediqui una part
de la presentació a explicar quines són les característiques compartides per les
escoles. L’objectiu és que les escoles presentin la informació davant de les famílies en
clau sistèmica i col·laborativa, tot evitant les lògiques competitives fonamentades,
exclusivament, en l’autonomia de centre. En municipis petits o mitjans caldria fer un
treball col·laboratiu entre totes les escoles. En municipis més grans, aquestes
estratègies es poden articular a escala de zona escolar.
Les limitacions a la informació publicitada
En la línia del punt anterior, convindria posar algunes limitacions a la informació que
poden difondre els centres. A les portes obertes tot sovint es fan públiques algunes
dades que contribueixen a reforçar les dinàmiques de segregació, com ara els resultats
acadèmics del centre o el perfil de famílies que s’hi escolaritza. S’hauria d’assolir un
compromís de tots els centres que aquestes dades, que operen en una lògica de
competència, no es fessin públiques. L’objectiu, una vegada més, hauria de ser que es
posés l’accent en la qualitat del conjunt d’escoles del municipi o de la zona escolar.

22

POSICIONAMENT DELS AJUNTAMENTS I CONDICIONS

Les accions durant tot el curs
Un altre aspecte important és que totes aquestes accions no es limitin al procés de
preinscripció. Algunes famílies inicien la cerca d’informació amb molta antelació i,
sovint, quan s’inicia el procés de preinscripció bona part de les decisions ja estan
preses. Cal impulsar accions al llarg de tot el curs.

4.1.3. Propostes d’actuació clau per a la lluita contra la segregació escolar des
dels sistemes d’informació municipal
a) Guies de l’oferta educativa i fullets informatius sobre el procés d’admissió
D’acord amb els criteris anteriors, les guies de l’oferta educativa municipal haurien
d’esdevenir alguna cosa més que un simple catàleg de centres. Més enllà de presentar
les característiques particulars de cada centre, caldria aprofitar aquestes guies per
posar en valor els aspectes comuns de la xarxa escolar municipal.
Així mateix, els fullets informatius sobre el procés d’admissió no haurien de consistir
en una mera exposició de criteris i procediments per formalitzar l’admissió als
centres, sinó també incorporar altres informacions que poden ajudar a promoure
lògiques de tria entre les famílies que no reprodueixin la segregació escolar.
En aquest sentit, es proposa d’adequar les guies i els fullets informatius en la direcció
següent:
 Fer referència al Pacte contra la segregació escolar i explicar els beneficis col·lectius
de la lluita contra la segregació escolar, tant en termes de cohesió social com d’igualtat
d’oportunitats.
 Explicar que la lluita contra la segregació escolar és un objectiu de municipi i que
aquest objectiu s’assoleix amb la corresponsabilitat de centres i també de famílies. Es
tracta d’interpel·lar el conjunt de la comunitat educativa en aquest objectiu compartit.
 Emfasitzar el valor educatiu de la diversitat en un context de societats cada cop més
complexes i diverses.
 Explicar els nous instruments previstos en el nou decret d’admissió d’alumnat per
garantir l’escolarització equilibrada d’alumnat des de la corresponsabilitat de tots els
centres (la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques, l’ús
de la reserva de places, la gestió de la matrícula fora de termini, etc.) i recordar que
aquestes mesures afecten tots els centres de la mateixa manera i van en la línia de
garantir equivalències pel que fa a la composició social.
 Exposar les actuacions més rellevants que s’estan duent a terme per combatre el
fenomen al municipi i també les millores assolides, si n’hi ha, sense especificar noms
de centres.
 Incorporar una explicació sobre el funcionament real del procés d’admissió i
emfatitzar la idea que la tria d’escola és l’expressió d’unes preferències. Tothom pot
triar l’escola que desitgi en primera opció, però quan hi ha més demanda que oferta,
s’apliquen uns criteris objectius de desempat i, en darrer terme, si no hi ha places
disponibles entre els centres sol·licitats, una assignació d’ofici.
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 Desemmascarar obertament els rumors, els prejudicis o les pors amb què les
famílies afronten la tria d’escola, recordant que aquestes percepcions s’allunyen de la
realitat i que els centres s’assemblen més del que es pensa.
 Reforçar la concepció del Servei d’Educació de Catalunya i no organitzar la guia
separant els centres públics dels centres concertats (vegeu, com a exemple positiu i
negatiu, les imatges 2 i 3). En la fitxa de cada centre es pot detallar, com una
característica més, si el centre és públic o concertat, però aquest no hauria de ser un
criteri per establir l’ordre en què es presenten els centres.

Imatge 2. Guia de l’oferta educativa a Cambrils, sense diferenciació dels centres
en funció de la seva titularitat

Font: Ajuntament de Cambrils.

Imatge 3. Guia de l’oferta formativa d’un municipi sense especificar amb la
presentació diferenciada dels centres en funció de la seva titularitat

		

Font: sense especificar
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 No diferenciar gràficament els centres (ni amb colors ni amb figures geomètriques
diferents) en funció de la titularitat i utilitzar imatges uniformes per a cadascun dels
centres del municipi (vegeu, per exemple, la imatge 4).
Imatge 4. Mapa escolar al municipi de Vilassar de Mar amb una imatge uniforme
per als centre

Font: Ajuntament de Vilassar de Mar

 No reforçar la presentació de diferències entre els projectes educatius dels diferents
centres i destacar l’equivalència entre centres com a element substantiu de l’oferta
educativa (vegeu, per exemple, la imatge 5).
Imatge 5. Guia de preinscripció 2018-2019 del Consorci d’Educació de Barcelona,
en què s’esmenta l’equitat i l’equivalència entre centres com a característiques
pròpies de l’oferta

Font: Consorci d’Educació de Barcelona
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 Més que les fitxes de centres, incorporar un apartat amb una posició preferent en
què es detallin les semblances entre els projectes educatius de tots els centres del
municipi o de la zona escolar. Fer una relació detallada de tots els aspectes compartits:
aspectes pedagògics, organitzatius, activitats extraescolars, instal·lacions, etc. (vegeu,
per exemple, la imatge 6).
Imatge 6. Presentació conjunta dels centres d’infantil i primària per reforçar les
equivalències entre centres a Vilanova del Camí

Font: Ajuntament de Vilanova del Camí

 Incorporar un apartat en què es detallin tots els projectes impulsats per l’ajuntament
(o pels mateixos centres) que es desenvolupen a totes les escoles del municipi o de la
zona escolar (vegeu, per exemple, la imatge 7).
Imatge 7. Guia de l’oferta educativa a Vilassar de Mar
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Font: Ajuntament de Vilassar de Mar
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 Reforçar el municipi i les zones educatives com a unitat escolar i com a àmbit
educatiu de referència (vegeu, per exemple, la imatge 8).
Imatge 8. Guia de l’oferta educativa a Sant Celoni en el procés d’admissió per al
curs 2020/2021, en què es reforça la idea del municipi com a unitat escolar

Font: Ajuntament de Sant Celoni

 Reforçar la imatge de les escoles menys demandades, tot posant èmfasi en els punts
forts que les poden fer més atractives per a les famílies (vegeu, per exemple, la imatge
9), si convé, amb informació més detallada que la resta de centres amb una demanda
més consolidada.
Imatge 9. Guia de l’oferta a l’Hospitalet de Llobregat, en què s’exposen els
projectes magnet

Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
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 Situar en una posició preferent o destacada en la guia la informació dels centres amb
elevada complexitat i baixa demanda en el procés d’admissió d’alumnat.
 Organitzar la guia per zones escolars o fent guies separades per zones escolars, per
reforçar el valor de la proximitat.
 Reforçar els itineraris establerts en les adscripcions en el pas de primària a
secundària, amb els avantatges que suposa escolaritzar-se al centre adscrit.
 Reforçar la importància i els avantatges de l’escolarització de proximitat (vegeu, per
exemple, la imatge 10).
Imatge 10. Campanya “Estima l’escola del barri” a Sabadell

Font: Ajuntament de Sabadell

 Exposar la importància de la vinculació i l’obertura de l’escola amb el territori
(vegeu, per exemple, la imatge 11).
Imatge 11. Guia de preinscripció 2018-2019 del Consorci d’Educació de Barcelona,
en què s’exposa el treball compartit entre centres i serveis de l’entorn

Font: Consorci d’Educació de Barcelona
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b) Jornades de portes obertes
Els centres d’una mateixa zona poden compartir en l’àmbit territorial jornades de
portes obertes i altres sistemes d’informació, amb l’objectiu de promoure una
valoració positiva entre les famílies de l’oferta existent al territori i combatre els
desequilibris en l’escolarització d’alumnat.
L’Administració educativa i els ajuntaments, a través de les taules locals de
planificació (o de l’estructura de planificació equivalent, en el cas del Consorci
d’Educació de Barcelona), de les oficines municipals d’escolarització, de la
inspecció de zona i del personal tècnic municipal, han de promoure aquestes
pràctiques. Les portes obertes territorialitzades poden substituir les portes obertes
per centre, amb l’acord dels centres afectats (o d’una part d’aquests).
En cas que es mantinguin les jornades de portes obertes per centres, ni en aquestes
jornades ni en la resta de sistemes d’informació dels centres (web, díptics, etc.) no
es pot invocar una determinada tipologia d’alumnat (i famílies) en detriment
d’altra. Els centres públics i privats concertats han de garantir a les portes obertes
(i altres sistemes d’informació) el compromís amb els principis d’equitat i
d’inclusió de la diversitat social del seu entorn, sense promoure actuacions
orientades a atraure determinats perfils socials de famílies i a dissuadir la
demanda d’altres. En el marc del procés d’admissió d’alumnat, l’autonomia de
centre no pot justificar l’existència de pràctiques contràries a l’equitat del sistema,
ni pot comportar en cap cas discriminació en l’admissió d’alumnes (art. 97.2 LEC).
En tot cas, en les portes obertes, els centres públics i privats concertats haurien
d’incorporar que són part del Servei d’Educació de Catalunya i comprometre’s a
donar una imatge positiva dels centres que integren el Servei d’Educació de
Catalunya, sense difondre discursos competitius que menysvalorin els projectes
educatius dels centres de l’entorn. L’Administració educativa i els ajuntaments
han de donar orientacions i suport als centres per desenvolupar sistemes
d’informació adequats i equilibrats per adreçar-se a les famílies, especialment els
centres amb més dèficit de demanda.
Per evitar que les jornades de portes obertes esdevinguin un espai on les escoles,
de forma explícita o implícita, acabin competint entre si, es proposen diferents
estratègies per organitzar-les de forma col·laborativa:
 Organitzar una jornada de portes obertes territorial (a escala de municipi o de
zona escolar). En primer lloc, les direccions dels centres presenten conjuntament
l’oferta escolar del territori, tot posant l’accent en la qualitat del conjunt de la
xarxa escolar. Aquesta presentació té lloc en alguna dependència municipal, fora
dels centres educatius. Una vegada feta aquesta presentació conjunta, s’organitzen
rutes als centres. En aquestes visites no s’explica el projecte educatiu de cada
centre (això ja s’ha fet prèviament de forma conjunta); simplement, es fa una ruta
per les instal·lacions i es resolen els dubtes de les famílies (vegeu, per exemple, la
imatge 12).
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Imatge 12. Jornada de portes obertes territorial a Cambrils

Font: Ajuntament de Cambrils

 Organitzar una jornada de portes obertes itinerant. Aquí la idea és compartir la
jornada entre algunes escoles (que es trobin a una distància accessible entre si).
S’inicia la ruta en una de les escoles, on s’explica el projecte de centre i es fa una breu
ruta per les instal·lacions. Posteriorment, les famílies es desplacen cap a la segona
escola, on també es fa l’explicació i una ruta breu. I així, successivament, en les
escoles que s’hagin agrupat. Les direccions d’aquestes escoles hi són presents durant
tota la jornada; és a dir, fan la visita a les diferents escoles.
 Fer xerrades informatives sobre el procés d’admissió d’alumnat en què hi siguin
presents els diferents equips directius de les escoles del municipi o de la zona
educativa (vegeu, per exemple, la imatge 13).

EL PAPER DELS AJUNTAMENTS EN LA LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

31

Imatge 13. Xerrada “Comença el viatge a l’escola dels grans” informativa sobre el
procés d’admissió d’alumnat a les Franqueses del Vallès

Font: Ajuntament de les Franqueses del Vallès

 Promoure la presència dels diferents equips directius en les jornades de portes
obertes de les escoles. Més enllà de l’explicació que pugui fer la direcció sobre la
pròpia escola, les altres direccions poden fer una introducció més general sobre
l’oferta formativa del municipi o de la zona, posant l’accent en les característiques
comunes i en els projectes de treball conjunt.
 Unificar la campanya gràfica (cartells, tríptics, etc.) de les jornades de portes obertes,
amb l’objectiu de transmetre una imatge de xarxa compartida i situar totes les escoles
al mateix nivell (vegeu les imatges 14, 15 i 16).

32

POSICIONAMENT DELS AJUNTAMENTS I CONDICIONS

Imatge 14. Fullet informatiu sobre les portes obertes als centres de Pineda de Mar,
amb la informació unificada

Font: Ajuntament de Pineda de Mar

Imatge 15. Fullet informatiu sobre les portes obertes als centres de Canet de Mar,
amb la informació unificada

Font: Ajuntament de Canet de Mar
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Imatge 16. Fullet informatiu sobre les portes obertes als centres de Badia del
Vallès, amb la informació unificada

Font: Ajuntament de Badia del Vallès

 Evitar que se solapin els horaris de les jornades de portes obertes de diferents
escoles. En aquests casos, les escoles a priori més atractives n’acaben sortint
beneficiades, atès que les famílies tendeixen a prioritzar-les per davant de les
escoles amb menys demanda (vegeu les imatges 14, 15 i 16).
 Dissenyar una estratègia comunicativa per intentar equiparar la capacitat
comunicativa de totes les escoles durant les portes obertes. En cas contrari, les
escoles que millor comuniquen acostumen a atraure les famílies de més estatus
socioeconòmic. En aquest sentit, l’ajuntament pot fer sessions per dotar tots els
centres d’eines comunicatives, o bé ajudar i assessorar les escoles amb més
dificultats comunicatives.
 Més enllà d’equiparar la capacitat comunicativa dels centres, donar suport
específic des de l’ajuntament als centres menys demandats. En aquests casos, es
podria oferir assessorament i suport per articular una estratègia comunicativa que
permeti visibilitzar els punts forts del centre i arribar a nous perfils de famílies.
Aquest suport pot consistir a reforçar el format de les portes obertes, però també a
dissenyar una estratègia comunicativa que transcendeixi les portes obertes i el
mateix període de preinscripció.
 Realitzar i difondre càpsules de vídeos on es presenti cadascuna de les escoles i se
n’ensenyin les instal·lacions. D’aquesta manera, les famílies tindrien l’opció de
visionar tots els vídeos i, així, interessar-se per escoles que, a priori, no havien
considerat. No es tracta de vídeos realitzats per les escoles, sinó de vídeos fets per
l’ajuntament que tinguin una mateixa estructura i un mateix format de realització.
També es poden fer vídeos de presentació del conjunt de l’oferta educativa del
municipi (vegeu, per exemple, la imatge 17).
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Imatge 17. Campanya “A Manresa, som una escola”

Font: Ajuntament de Manresa

 Organitzar reunions prèvies amb totes les direccions de les escoles, conjuntament
amb l’ajuntament, per consensuar quina serà la informació que es publicitarà
durant les portes obertes. Així mateix, fora bo assolir el compromís de no publicitar
informació que pugui fomentar la segregació escolar, com ara les referències als
resultats o al nivell acadèmic de l’escola, les referències al perfil de famílies que s’hi
escolaritza, el nivell de demanda del curs anterior, etc. A vegades aquesta informació
no es fa pública amb mala intenció, sinó per les mateixes dinàmiques competitives
que generen les portes obertes i la necessitat de fer atractiva la mateixa escola.
Generar un espai de reflexió entre tots els centres pot contribuir a prendre
consciència d’aquestes dinàmiques i arribar a acords sobre la informació que no
s’ha de publicitar. Més enllà d’aquests compromisos, també convindria establir
mecanismes de control i seguiment per assegurar-ne el compliment.
 Més enllà de fixar quina informació cal publicitar i quina no, articular una
estratègia comunicativa conjunta entre totes les escoles. Per exemple, es podria
consensuar un mateix format per a totes les jornades de portes obertes, dissenyar
conjuntament la part de la presentació que faci referència al conjunt de l’oferta
escolar (i que, per tant, l’explicació sigui la mateixa a totes les escoles), etc. L’objectiu
és generar un espai de treball entre totes les escoles per dissenyar unes jornades de
portes obertes com més semblants millor.
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 Fer un seguiment in situ de les jornades de portes obertes (tècnics de la regidoria
d’educació) per detectar les asimetries entre centres i altres aspectes que calgui
corregir o potenciar de cara a l’any següent. No es tracta de fer una feina
fiscalitzadora dels centres, sinó d’identificar aspectes de millora de cara als cursos
vinents, i també per observar i escoltar in situ quines són les motivacions i les
preocupacions de les famílies.
c) Campanyes d’informació i altres accions informatives
Més enllà de les guies i fullets informatius i de les jornades de portes obertes, hi
ha altres estratègies per fer arribar a les famílies la informació sobre les escoles i
el procés d’admissió d’alumnes.
Algunes propostes són:
 Impulsar campanyes informatives (cartells, tríptics, etc.) reforçant la idea que
totes les escoles del municipi o de la zona escolar són de qualitat i que formen part
d’una mateixa xarxa escolar cohesionada. Que més enllà de l’escola on s’acabin
escolaritzant els infants, la seva formació està garantida, perquè totes les escoles
responen a uns paràmetres de qualitat similars. Es tracta d’impulsar campanyes
específiques que relaxin la tensió de la tria entre les famílies.
 Promoure campanyes informatives que difonguin referents positius de les
diferents escoles del municipi, amb l’objectiu de reforçar la percepció d’equivalència
entre centres (vegeu, per exemple, la imatge 18).
Imatge 18. Projecte “Persones il·lustres i cultura popular” a Vilassar de Mar

Font: Ajuntament de Vilassar de Mar
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 Unificar la imatge gràfica de totes les escoles (l’ajuntament). La idea és generar
un logotip i una mateixa imatge gràfica per a tots els centres per potenciar la
imatge de xarxa escolar unificada. Poden haver-hi aspectes de personalització de
cada centre, però el fet que els logotips i la imatge gràfica siguin compartits pot
contribuir a situar tots els centres en un pla d’igualtat als ulls de les famílies. D’aquesta
manera, s’evitaria que els centres competissin per qui té el millor logotip o qui fa una
campanya publicitària més atractiva (vegeu, per exemple també, la imatge 18).
 Fer un treball actiu per detectar informació falsa sobre la realitat d’alguns centres,
habitualment centres estigmatitzats, que circula per les xarxes socials i contrarestar-la
amb missatges que desmenteixin aquestes informacions. Certament, els missatges
falsos no sempre són fàcils de detectar, atès que acostumen a circular per canals de
comunicació informal, com ara grups de Whatsapp. Es tracta, però, d’un espai de
treball important, atès que moltes famílies donen veracitat a aquesta informació de
caràcter extraoficial. És per aquest motiu que convé elaborar contramissatges breus
que també puguin circular per aquests mateixos canals.
 Més enllà de contrarestar missatges puntuals, impulsar campanyes informals per
combatre rumors i estereotips sobre algunes escoles que ja estiguin instal·lats en
l’imaginari col·lectiu d’algunes famílies. Més enllà de la reacció concreta als missatges
falsos que puguin anar emergint, cal fer una feina proactiva per erradicar aquests
rumors i estereotips més arrelats.
 Enviar una carta a totes les famílies amb la guia de l’oferta educativa i la informació
sobre el funcionament del procés de preinscripció, amb informació orientada a
combatre la segregació escolar (vegeu, per exemple, la imatge 19, on es posa en valor
l’escolarització de proximitat). Aquesta carta pot contenir informació sobre la
importància de la lluita contra la segregació escolar i les actuacions que s’estan duent
terme al municipi (fent menció d’aspectes ja exposats en l’apartat corresponent a les
guies i els fullets informatius). En el cas de les famílies més vulnerables, fer un
lliurament porta a porta per assegurar que, efectivament, reben aquesta informació.
Imatge 19. Carta adreçada per l’Ajuntament de Cambrils a les famílies en el
procés de preinscripció de l’any 2019, en què es posa en valor l’escolarització de
proximitat

Font: Ajuntament de Cambrils
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 Fer una trucada personalitzada a les famílies més vulnerables per informar-les
del funcionament del procés de preinscripció, i així assegurar-se que disposen de
la informació bàsica per poder fer la tria en igualtat de condicions. En funció de la
mida del municipi, aquesta trucada es pot fer a totes les famílies.
 Enviar una carta personalitzada que convidi les famílies a visitar determinats
centres amb baixa demanda, amb l’objectiu de visibilitzar-los entre les famílies
més capitalitzades. Cada centre d’aquest perfil podria enviar una carta a les
famílies que resideixen a la seva àrea d’influència o a la seva zona escolar. En la
carta se les convidaria explícitament a assistir a la jornada de portes obertes,
indicant-los el dia i l’hora en què es farà. D’aquesta manera, aquestes famílies es
poden sentir directament interpel·lades per aquestes escoles de proximitat que, a
priori, no consideren entre les seves preferències.
 Promoure altres accions informatives amb la participació de tots els centres
educatius del municipi (vegeu, per exemple, la imatge 20), sempre que serveixi per
enfortir la imatge positiva del conjunt de centres del municipi i les seves
equivalències, i no tant per donar a conèixer, un per un, i de manera desigual, els
seus projectes educatius.
Imatge 20. Fira de l’estudiant de Manresa

Font: Ajuntament de Manresa
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d) Acompanyament a les famílies
Més enllà dels sistemes d’informació, és important fer una tasca d’acompanyament a
les famílies, prèviament i durant tot el procés de preinscripció i matrícula.
En aquest sentit, hi ha cinc accions bàsiques d’acompanyament a les famílies, amb
característiques diferenciades, que convé que planifiquin, especialment les
oficines municipals d’escolarització, el personal tècnic municipal, les inspeccions
d’educació i els centres escolars.
En primer lloc, cal promoure l’acompanyament de les famílies cap a centres amb
dèficit de demanda (especialment de famílies capitalitzades cap a centres amb
una composició social desfavorida). Per combatre els desequilibris en l’escolarització
d’alumnat, si n’hi ha, la Inspecció d’Educació, en coordinació amb les oficines
municipals d’escolarització, amb el personal tècnic municipal i amb els centres
escolars afectats, poden desenvolupar, prèviament a la preinscripció, actuacions
d’acompanyament de les famílies d’alumnat d’escoles bressol a determinats
centres de primària amb dèficit de demanda, i d’escoles a determinats instituts
amb dèficit de demanda, com a mesures excepcionals de xoc per combatre la
segregació.
Algunes accions a fer poden ser:
 Impulsar accions d’acompanyament de grups de famílies capitalitzades perquè
s’escolaritzin en escoles amb poca demanda. A vegades, a les escoles bressol
emergeixen petits grups de famílies amb ganes d’accedir a alguna escola poc
demandada del barri. Aquestes apostes només acaben fructificant quan s’assoleix
una massa crítica que garanteixi que no es trobaran soles en aquesta escola.
L’ajuntament pot promoure i donar suport a aquests grups per vèncer les
reticències de les famílies que dubten. Per exemple, es poden organitzar reunions
informatives a la mateixa escola bressol o organitzar visites específiques per a
aquestes famílies al centre en qüestió.
 Al marge de donar suport a aquests grups quan emergeixin, fer una tasca
proactiva a les escoles bressol per reforçar itineraris d’admissió cap a centres amb
baixa demanda. Per exemple, a les escoles bressol que es trobin a l’àrea d’influència
o a la zona escolar d’una escola poc demandada, es podrien organitzar sessions
informatives específiques per visibilitzar aquesta escola entre les famílies
capitalitzades. Més enllà d’aquestes sessions informatives, posteriorment, cal fer
una tasca de seguiment i acompanyament per impulsar aquests grups.
En segon lloc, cal promoure l’acompanyament de famílies socialment vulnerables
cap a centres sense elevada complexitat. En el marc de l’escolarització equilibrada
d’alumnat, els serveis educatius i socials, amb el suport de les oficines municipals
d’escolarització, la inspecció de zona i el personal tècnic municipal, desenvolupen
actuacions, prèviament a la preinscripció, per garantir la informació i l’atenció
personalitzada de les famílies d’alumnat socialment desafavorit en relació amb el
procés d’admissió d’alumnat. Aquestes actuacions fan referència a la detecció
d’alumnat amb necessitats educatives específiques i a l’orientació en la
formalització de la sol·licitud de preinscripció o a l’assignació a una plaça de
reserva, si escau, amb l’acompanyament que correspongui. Aquest acompanyament
ha de comptar amb la implicació de les direccions dels centres.
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Algunes de les accions a fer poden ser:
 Convocar, per carta o per telèfon, les famílies més vulnerables a una entrevista a
l’OME per informar-les personalment de les característiques dels centres i de com
funciona el procés de preinscripció. En el cas que les famílies no puguin assistir a
l’entrevista, cal que el personal tècnic de l’OME es desplaci fins al domicili
particular per poder fer aquesta tasca d’informació i acompanyament. Això
implica fer una tasca prèvia a través del padró d’habitants, de les llars d’infants o
de serveis socials, per poder identificar les famílies que, per les seves condicions
socioeconòmiques, poden requerir aquest acompanyament.
 En cas que hi hagi dificultats idiomàtiques, comptar amb la presència de
traductors en les entrevistes o les visites. Si la disponibilitat dels serveis de
traducció és limitada, també es poden planificar unes primeres sessions
informatives amb grups reduïts de famílies.
 Més enllà d’una primera entrevista informativa amb aquestes famílies, fer una
tasca de seguiment fins al moment de la presentació de la sol·licitud. No es tracta,
només, de donar-los la informació cara a cara, sinó d’acompanyar-les durant tot el
procés. Això pot implicar diverses entrevistes o trucades, per anar resolent dubtes
i fer una tasca d’orientació que contribueixi a ampliar els seus marges de tria.
 Organitzar sessions informatives a les escoles bressol municipals amb les
famílies socialment vulnerables. S’hi poden organitzar sessions informatives per
presentar l’OME i, alhora, convidar personalment aquestes famílies a assistir-hi.
En cas que aquestes famílies no es puguin desplaçar a l’OME, es poden aprofitar
les instal·lacions de les escoles bressol per anar mantenint les entrevistes
informatives i d’acompanyament amb cada família.
En tercer lloc, cal promoure l’acompanyament de les famílies d’alumnat amb
necessitats educatives específiques en l’acollida als centres. En el marc de les
mesures d’escolarització equilibrada d’alumnat, la Inspecció d’Educació, en
coordinació amb les oficines municipals d’escolarització, amb el personal tècnic
municipal i amb els centres escolars afectats, promouen l’acompanyament de les
famílies socialment més vulnerables que han estat assignades o orientades a
determinats centres públics o concertats, amb l’objectiu de reforçar l’assignació
feta, garantir una adequada acollida per part del centre escolar i fer el seguiment
de la seva integració a la dinàmica del centre al llarg de la seva escolaritat.
En quart lloc, cal promoure l’acompanyament de famílies que no han obtingut
plaça en cap dels centres escollits en l’admissió d’alumnat. Després del període de
preinscripció i abans del període de matrícula, la Inspecció d’Educació, el personal
tècnic municipal, les oficines municipals d’escolarització i els centres escolars
afectats promouen mesures d’acompanyament de l’alumnat que no ha accedit a
cap dels centres escollits en la sol·licitud de preinscripció cap als centres amb una
composició social desfavorida amb demanda feble.
Alguna de les accions a fer pot ser:
 Organitzar reunions amb grups de famílies que s’han quedat sense plaça a fi que
es coneguin i acceptin l’accés grupal a un centre amb baixa demanda.
I, finalment, en cinquè lloc, cal promoure l’acompanyament en el procés d’admissió
en el canvi d’etapa, en el pas de primària a secundària. En el moment del canvi
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d’etapa, abans del procés ordinari de preinscripció, el professorat i la direcció dels
centres adscrits orienten l’alumnat i les seves famílies en la continuïtat educativa
als centres receptors. El professorat i la direcció dels centres receptors també
participen en aquest acompanyament de l’alumnat en el canvi d’etapa i en la
promoció dels itineraris entre centres adscrits. L’objectiu és reforçar els itineraris
marcats per les adscripcions de centres, sempre que hagin estat dissenyades per
combatre la segregació escolar.
Algunes de les accions a fer poden ser:
 Organitzar una sessió informativa al centre de primària amb les famílies i
l’alumnat de sisè de primària, en què el professorat tutor de sisè de primària
orienta les famílies cap als centres de secundària adscrits. En aquestes sessions,
poden intervenir les direccions dels centres de secundària adscrits.
 Organitzar visites de l’alumnat de sisè de primària als centres de secundària
adscrits durant el curs escolar.
e) Actuacions per part de les AFA
 Organitzar, més enllà de les jornades de portes obertes de les escoles, una
jornada de les AFA del municipi per presentar l’oferta educativa a les famílies.
Sovint, la informació oficial (ja sigui difosa per l’ajuntament o pels mateixos
centres) és rebuda amb certa distància. El fet que les famílies que ja tenen infants
escolaritzats expliquin a les noves famílies que totes les escoles del municipi són
de qualitat pot contribuir a generar confiança i a desestressar la tria. El paper de
l’ajuntament s’hauria de limitar a proposar l’activitat a les AFA i a donar-los el
suport logístic i l’assessorament necessari. La jornada hauria d’esdevenir un espai
exclusiu per a les famílies, sense la presència dels centres. L’objectiu és que les
AFA presentin, de forma conjunta, l’oferta formativa a les famílies, de manera que
es visibilitzi el treball de coordinació que es fa entre les famílies de les diferents
escoles i es posi l’accent en la qualitat del conjunt de centres.
 Donar suport a les AFA dels centres amb menys demanda pel que fa a l’ús de les
xarxes socials o d’altres instruments de publicitat activa, amb l’objectiu
d’optimitzar-ne l’ús en la difusió d’una imatge positiva del centre, de promoure’n
la participació activa en les jornades de portes obertes o de desenvolupar altres
accions que donin a conèixer el centre a l’entorn, si convé a través del
boca-orella.

EL PAPER DELS AJUNTAMENTS EN LA LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

41

4.2. ELS PACTES LOCALS CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
4.2.1. La necessitat de pactes locals i les seves característiques bàsiques
En l’actualitat, són pocs els municipis que tenen formalment plans o acords locals per
promoure la lluita contra la segregació escolar.
La simple existència d’aquests acords o plans a escala local ja pot ser qualificada de
bona pràctica, en el sentit que se’n deriva un reconeixement del problema i també
mesures més o menys extenses, més o menys detallades, per combatre aquest
fenomen.
En la majoria de municipis que compten amb acords, aquests se circumscriuen als
criteris d’actuació de les comissions de garanties d’admissió d’alumnat (vegeu, com a
exemple, la imatge 21, corresponent als Criteris d’actuació de la comissió d’escolarització
de Mollet del Vallès), sovint amb especial atenció a la distribució de la matrícula fora
de termini.
Imatge 21. Extracte dels criteris d’actuació de la comissió d’escolarització de
Mollet del Vallès (2012)

Font: Ajuntament de Mollet del Vallès

Alguns ajuntaments tenen plans o pactes municipals d’educació, d’abast més general,
que en el millor dels casos preveuen la lluita contra la segregació o l’escolarització
equilibrada de l’alumnat com a àmbit d’actuació. Són plans locals d’educació,
projectes educatius de ciutat, plans educatius d’entorn, etc. que poden contenir
referències o actuacions adreçades a combatre aquest fenomen (vegeu, per exemple,
les imatges 22 i 23, corresponents al Pla educatiu de Salt o del Pacte local per a
l’educació de l’Hospitalet de Llobregat).
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Imatge 22. Extracte del Pla educatiu de salt (2018)

Font: Ajuntament de Salt

Imatge 23. Extracte del pacte local per a l’educació de l’Hospitalet (2016)

Font: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (web)

Finalment, hi ha altres municipis que tenen plans específics per combatre la
segregació, que responen a una estratègia específica ben definida amb mesures
concretes que transcendeixen l’abast d’intervenció de les comissions de garanties
d’admissió (vegeu, per exemple, les imatges 24, 25 i 26, amb el Pla d’escolarització
extensiva de Banyoles, el Protocol d’escolarització equilibrada d’Olot o el Pla de xoc
contra la segregació escolar i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu del
Consorci d’Educació de Barcelona).
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Imatge 24. Extracte del Pla d’escolarització extensiva de Banyoles

Font: Ajuntament de Banyoles

Imatge 25. Extracte del protocol d’escolarització equilibrada d’Olot

Font: Ajuntament d’Olot (web municipal)

Imatge 26. Extracte del Pla de xoc contra la segregació escolar i per a la igualtat
d’oportunitats i èxit educatiu del Consorci d’Educació de Barcelona (2019)

Font: Consorci d’Educació de Barcelona (web)
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Tot i l’existència de bones pràctiques, però, convé posar de manifest que molts dels
plans o acords d’actuació existents a escala local tenen un abast limitat:
 bé perquè el seu impacte queda restringit a algun dels àmbits d’actuació, com
succeeix amb els acords en el marc de les comissions de garanties d’admissió;
 bé perquè la seva inserció en plans més generals pot provocar manca de concreció
i precisió o dèficits de comprensivitat en l’abordatge de la problemàtica;
 bé perquè alguns d’aquests plans o acords no poden ser denominats formalment
com a pactes coparticipats amb altres actors educatius, sinó que responen més a
una lògica de pla o programa governamental, de dalt a baix, i no sempre compten
amb la complicitat i la implicació de la comunitat educativa (o de part d’aquesta).
Els pactes locals contra la segregació escolar poden adoptar múltiples fórmules, però
tots haurien de complir cinc característiques bàsiques:
ESTRATÈGIA
Un pacte local contra la segregació escolar ha de definir criteris i mesures a
desenvolupar per combatre aquest fenomen. El pacte ha de fer un abordatge específic
del problema de la segregació escolar, encara que pugui estar circumscrit en un pacte
d’abast més general, i també ha de garantir un abordatge integral, prenent com a
referència el seu caràcter multifactorial i intentant abastar tota la complexitat.
CORRESPONSABILITAT I PARTICIPACIÓ
Un pacte local és l’instrument de corresponsabilitat a partir del qual s’articula el
treball compartit entre els diferents agents de la comunitat educativa, sense excepció.
L’experiència mostra que bona part dels municipis amb bones pràctiques en la lluita
contra la segregació escolar parteixen d’acords entre els centres i, de forma més
global, d’acords entre els diferents agents directament o indirecta implicats en l’àmbit
de l’educació.
COLIDERATGE
Un pacte local ha de comptar amb la implicació i el lideratge del Departament
d’Educació, a través de les inspeccions d’educació, i de l’ajuntament del municipi, per
mitjà de la regidoria d’educació (o de l’alcalde o alcaldessa, si escau). Aquestes són les
administracions amb competències clau per gestionar la programació de l’oferta, el
procés d’admissió i les condicions d’escolarització.
INDEPENDÈNCIA
Un pacte local ha de ser un instrument que pertany al municipi i als actors que el
subscriuen, no pas als actors que el lideren o el promouen, com pot ser l’ajuntament
corresponent o el Departament d’Educació. L’organització i el funcionament del pacte
han de preservar la seva independència orgànica respecte a les estructures
administratives existents, tot i que en la seva definició i implementació compti amb
la necessària participació i implicació directa de les administracions afectades, i tot i
que inspiri i orienti les seves actuacions.
IMPACTE
La raó de ser d’un pacte té a veure amb la voluntat real de generar un impacte positiu
en la lluita contra la segregació escolar. Els pactes locals s’han de convertir en un
instrument útil i efectiu per a la resolució del problema de la segregació escolar. Si el
pacte no té un impacte positiu en la lluita contra la segregació escolar, si no es
tradueix en canvis reals en el desplegament de mesures a adoptar per combatre
aquest fenomen, deixa de tenir sentit desenvolupar-lo.
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4.2.2. Oportunitats associades a un pacte local
La formulació de pactes locals en la lluita contra la segregació escolar ofereix diferents
oportunitats per a la governança local d’aquest fenomen.
Alinea els actors clau en l’abordatge d’un problema compartit
La creació d’un pacte o acord a escala municipal té la virtut de generar tant una definició
com un abordatge compartit de la lluita contra la segregació escolar. Si es parteix d’una
voluntat ferma de fer d’aquesta lluita un objectiu de municipi, resulta més fàcil portar
a la pràctica o operativitzar les actuacions concretes que promouen un major equilibri
en la composició social dels centres, perquè tothom se sent interpel·lat a sumar-s’hi.
Visibilitza el problema de la segregació escolar i el situa en l’agenda política
La segregació escolar no sempre és viscuda com a problema perquè les famílies
tenen predisposició a agrupar-se en centres en funció del seu perfil social i no hi
ha prou consciència de la necessitat de combatre els efectes negatius que té
aquest fenomen en termes de resultats educatius, d’equivalència entre els
projectes educatius dels centres i de cohesió social. Els pactes locals tendeixen a
formalitzar una voluntat política i social de corregir aquests desequilibris.
Formalitza l’existència d’unes regles equànimes per a tothom i desactiva les
lògiques competitives
Actualment, el procés d’assignació d’escola no és viscut per una part de famílies i
de centres escolars com un esdeveniment relaxat, basat en la confiança en el
conjunt de l’oferta, regulat per normes i gestors prou equànimes per saber que les
decisions que s’hi prenguin seran adequades. Nombrosos actors el viuen des de la
temença de ser injustament perjudicats en el procés d’admissió d’alumnat. Moltes
famílies volen triar escola sense que aquesta tria es vegi condicionada per cap
altre criteri que la seva preferència. Hi ha centres que acaben competint entre si
per atraure matrícula, en general o bé famílies que no siguin percebudes com a
portadores de complexitat social i educativa. Tot plegat fa córrer el risc de provocar
l’efecte d’autocompliment de profecia: allò que és percebut com un sistema
escolar desequilibrat, on l’escola a què s’accedeix determina unes condicions
d’educabilitat desiguals, pot acabar esdevenint un sistema desequilibrat
precisament per les tensions competitives que s’hi generen.
Situa el bé comú en el centre més enllà dels interessos particulars
Els pactes locals contribueixen a definir la lluita contra la segregació escolar com
una qüestió vinculada a l’esfera de les conquestes col·lectives que remeten a la
defensa del bé comú. Els pactes locals són concebuts com la decisió col·lectiva de
consensuar unes regles de joc que evitin que les exigències vinculades a interessos
particulars, perfectament legítims, no generin un sistema escolar desequilibrat dins
dels municipis, on les escoles no siguin equivalents entre si i on les garanties de
tenir una trajectòria escolar reeixida no sigui la mateixa en un o altre centre escolar.
La segregació escolar és el principal fenomen que pot trencar l’equivalència entre les
escoles i perjudicar el conjunt dels infants d’un territori, però molt especialment
aquells que ja parteixen amb més desavantatge. Davant d’això, un pacte municipal
o territorial en favor de l’escolarització equilibrada i la lluita contra la segregació
garanteix treballar en favor de l’equivalència i, de retruc, per retornar la confiança
en les escoles del municipi i la tranquil·litat en la tria d’escola.
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Apodera i legitima les administracions a adoptar mesures decidides
Un pacte contra la segregació estableix quins són els límits raonables en la defensa
dels interessos particulars, i reforça el marge de discrecionalitat que tenen les
administracions per emprendre actuacions decidides per combatre el fenomen.
Alhora, fiscalitza aquestes administracions, si s’escau, davant la temptació de
satisfer exigències particulars, que poden ser insistents i vehements, per sobre de
l’interès comú. En general, l’Administració pot tenir pocs incentius per intervenir
en la lluita contra la segregació, atès que fer-ho pot representar un problema de
governabilitat: l’existència d’un pacte local fa més difícil aquesta possibilitat.

4.2.3. Els riscos per a l’efectivitat d’un pacte local
L’experiència demostra que no hi ha una única manera bona de formalitzar un pacte
local, però també que, en funció de com es dissenyi, hi ha formulacions que poden
afectar-ne l’efectivitat.
Perquè assoleixi els objectius que l’orienten, un pacte contra la segregació ha
d’aconseguir controlar convenientment diferents riscos i trobar l’equilibri en cada una
de les següents dimensions del seu disseny, proclius perquè s’hi dibuixin concepcions
contraposades.
El grau de concreció del pacte: un mínim nivell de concreció
Els pactes locals poden variar en funció del grau de concreció dels objectius que s’hi
plantegen. D’aquesta manera, es contraposen una concepció generalista, que atorga
importància a l’establiment de criteris molt genèrics i abstractes que apel·lin a una
forma tan oberta que no acompanyi prou, que no ajudi a articular procediments
concisos que el facin reeixir, i una concepció excessivament detallista, que orienta
l’acció del pacte a la concreció d’aspectes tècnics molt precisos sobre com lluitar
contra la segregació però que limita les opcions de reformulació i la capacitat
d’articular canvis més estructurals.
Per superar aquest risc, els pactes locals no poden ser un gest buit de contingut de
cara a la galeria, ja que requereixen un mínim grau de concreció que permeti
formalitzar les actuacions que cal desenvolupar sense oblidar la necessitat d’abordar
canvis estructurals de fons.
L’ambició dels objectius: l’establiment d’objectius viables i progressius
Els pactes locals poden contenir objectius que plantegin ruptures profundes sobre els
models vigents, amb el risc que es configurin més en desideràtums grandiloqüents
que ajudin a dibuixar escenaris de futur a llarg termini però inviables en el present, o
també poden contenir, des d’una concepció pragmàtica, objectius possibilistes que se
supeditin a les limitacions del present però que renunciïn a canvis de fons i a l’objectiu
realment perseguit, que és la plena equitat del sistema educatiu.
Per superar aquest risc, els pactes locals se situen en el present i, sense renunciar a
transformacions profundes de futur, s’han de configurar com a etapa en el marc d’un
procés acumulatiu d’acostament progressiu en l’assoliment de l’objectiu final d’una
escolarització plenament equilibrada.
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L’abast dels continguts: la lluita contra la segregació escolar en el centre dels treballs
Els pactes locals poden ser molt amplis, amb el risc de caure en una certa dispersió i
de reproduir agendes dels actors particulars sense focalitzar-se en els aspectes
fonamentals per a la lluita contra la segregació escolar, o també poden ser restrictius
en els continguts, amb el risc de no copsar suficientment el caràcter multifactorial del
fenomen.
Els actors educatius tenen sovint visions diferenciades i contraposades sobre com
s’hauria de regir l’educació, i també tenen interessos particulars legítims que no tenen
a veure necessàriament amb la lluita contra la segregació escolar. Els pactes locals han
de situar l’objectiu de la segregació escolar en el centre i no han de ser una oportunitat
per resoldre altres assumptes de l’agenda política que no tenen a veure directament
amb l’objecte del pacte (i que han de ser abordats en altres espais).
L’abast de la coparticipació del pacte: una participació activa dels agents educatius en
la presa de decisions
Els pactes locals poden variar en l’abast de la coparticipació dels diferents agents
cridats al pacte en la presa de decisions i, en aquest sentit, poden situar-se entre les
concepcions de dalt a baix, en què el lideratge polític de l’ajuntament i/o dels serveis
territorials és determinant en la definició dels seus continguts i orientacions, amb el
risc de convertir-lo estrictament com a instrument per rebre un suport legitimador
puntual a un determinat pla d’actuació, i les concepcions de baix a dalt, de vocació
més “assembleària”, que cerquen un amplíssim consens entre un volum com més
gran millor d’agents cridats a participar en totes les dinàmiques del pacte, però amb
el risc que el facin poc operatiu.
Davant d’això, els pactes locals tenen sentit quan l’acord és àmpliament compartit
pels diferents actors signataris i aquests participen activament en la presa de
decisions.
El nivell d’adhesió dels actors: una voluntat inclusiva en la presa de decisions
Els pactes locals poden buscar la plena adhesió dels actors signataris a cadascuna de
les actuacions previstes, amb el risc de no trobar consensos absoluts en tot el
contingut, en un joc de suma-zero, o poden fer prevaler les opcions majoritàries, amb
el risc que alguns actors se’n sentin exclosos i se’n despengin.
Per superar aquest risc, cal tenir present que els actors signataris del pacte no han de
compartir la totalitat de les actuacions incloses però sí una gran part, i la presa de
decisions ha de partir d’una dinàmica inclusiva de negociació en què hi hagi guanys i
renúncies per a tothom respecte als plantejaments propis.
L’articulació del pacte: la complementarietat amb les estructures existents en el
territori
Els pactes locals poden construir-se de bell nou, fent tabula rasa o ignorant la resta
d’espais de decisió i acció que ja hi ha en l’àmbit municipal, amb el risc d’establir una
estructura formal descontextualitzada que se sobreposi a la multiplicitat de comissions
i grups de treball que ja funcionen a escala municipal i que no n’aprofiti el potencial.
O contràriament, els pactes locals també poden supeditar-se a les lògiques de
funcionament i organitzatives preexistents, amb el risc d’assumir determinades

48

POSICIONAMENT DELS AJUNTAMENTS I CONDICIONS

inèrcies i zones de confort i de no generar canvis en els processos de presa de decisions
i en les mesures a adoptar.
Per superar aquests riscos, els pactes locals s’han de dotar de mecanismes amb entitat
pròpia, sense oblidar que determinats processos afecten estructures i dispositius que
ja hi ha en el territori (taules locals de planificació, comissió de garanties d’admissió,
consells escolars municipals, oficines municipals d’escolarització, xarxes de direccions
de centres, etc.) i que s’han de considerar i aprofitar en la seva formulació i en el seu
desplegament.
La legitimació del pacte: un abordatge tècnic
Els pactes locals també tenen el risc de ser vistos com a eina de part i no de municipi,
en funció de si els seus continguts són percebuts com a més beneficiosos o perjudicials
per a alguns actors i no pas per a altres. Les acusacions de possible biaix ideològic es
poden fer presents i acaben restant legitimació al pacte en el cas d’aquells que no s’hi
consideren representats.
Per superar aquest risc, és important garantir la legitimació tècnica dels acords
recollits en el pacte, en el sentit que tots els actors entenguin els motius tècnics que
justifiquen la necessitat d’adoptar aquests acords, sempre des de la perspectiva de la
lluita contra la segregació escolar.
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4.2.4. Propostes d’actuació clau per a la lluita contra la segregació escolar des
dels pactes locals: criteris i passos per dissenyar i implementar un pacte local
efectiu
FASE

PAS
PAS 1: Constitució
del grup motor

PAS 2: Creació
de l’estructura
de participació i
seguiment del pacte

Definició

PAS 3: Elaboració
de la diagnosi
compartida
i del sistema
d’indicadors de
seguiment

PAS 4: Elaboració
del documentproposta inicial del
grup motor

CRITERI CLAU
El colideratge
del pacte amb
ajuntament i
serveis territorials
La participació
inclusiva dels actors
claus
L’aprofitament
dels espais de
participació
existents
L’abordatge tècnic
i la transparència
amb les dades
La concreció:
la definició de
continguts del pacte
Desplegament
en el territori
dels instruments
previstos en el nou
decret d’admissió
d’alumnat

INSTRUMENTS
 Reunions del
grup motor
 Estructura de
participació i
seguiment del pacte
 Grups o comissions
específiques de
treball
 Document
de diagnosi
compartida
 Sistema
d’indicadors de
seguiment

 Documentproposat inicial

 Document del
pacte: continguts
El consens operatiu
PAS 5: Aprovació del
contextuals,
i la incidència
document de pacte
substantius i
política
operatius i de
seguiment

Implementació
i seguiment

PAS 6: Difusió i
publicitat activa del
pacte

Conscienciació
social

PAC 7
Institucionalització
del pacte

Articulació amb
les estructures
d’implementació

 Arquitectura del
pacte: la relació
amb les estructures
d’implementació

La formació dels
actors clau

 Formació
dels regidors/
ores, tècnics/
ques municipals,
inspecció i equips
directius

PAC 8:
Acompanyament
dels actors en la
implementació del
pacte

PAS 9:
Implementació del
pacte

PAS 10: Seguiment
del pacte

 Campanya de
publicitat activa

La permeabilitat i la
flexibilitat del pacte  Mesures del pacte
La implementació
progressiva i
diligent del pacte

 Protocols
d’actuació

 Estructura de
seguiment del pacte
La rendició de
 Sistemes
comptes i la revisió
d’indicadors
contínua
 Avaluació contínua
del pacte

TEMPORALITZACIÓ
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PAS 1: La constitució del grup motor
Per a l’impuls del pacte contra la segregació, una primera condició sine qua non és que
hi hagi un grup motor amb la convicció de la necessitat de tirar endavant una
estratègia ambiciosa que compti amb el lideratge polític de l’ajuntament i el
Departament d’Educació, disposats a entomar les fites que sorgeixin en el marc del
pacte.
El grup motor ha d’estar integrat, com a mínim, per la Inspecció d’Educació i la
regidoria d’educació, amb el suport dels tècnics municipals.
A més, és positiu que el grup motor sigui representatiu dels diferents sectors educatius
del municipi, perquè d’aquesta representativitat en deriva la seva capacitat de liderar
processos de transformació davant del conjunt d’agents educatius del territori.
D’aquesta manera, el grup motor ha d’incorporar responsables de l’Administració,
però convé que incorpori també altres actors, com ara direccions de centres,
representants de les famílies o d’altres que permetin des de l’inici una dinàmica de
treball de caràcter participatiu, amb especial atenció a la representació dels centres
d’alta complexitat.
El grup motor es manté operatiu al llarg de tot el procés i s’ocupa d’organitzar i de
desenvolupar els diferents passos necessaris per a la definició i implementació del
pacte.
Criteri d’actuació
El colideratge de l’ajuntament i el Departament d’Educació: aquest colideratge és
important atesa la seva complementarietat. Per un costat, els ajuntaments són
l’administració de proximitat de referència a escala local i tenen més capacitat de
lideratge sobre un conjunt més gran d’agents educatius, alhora que participen
conjuntament amb el Departament d’Educació en la planificació educativa al
municipi. I per un altre costat, els Serveis Territorials i la Inspecció d’educació són els
actors amb més competències en la presa de decisions sobre les principals actuacions
potencials en la lluita contra la segregació en el territori, són els que disposen de bona
part de la informació necessària per fer una bona planificació i seguiment de les
estratègies que s’implementin i acostumen a tenir major ascendent sobre els centres
escolars. A més, la seva posició de major distància respecte de la realitat municipal els
pot permetre jugar en determinats moments un paper d’arbitratge i equanimitat en
la resolució de friccions entre diferents actors a escala municipal, i també assumir el
lideratge en la implementació de decisions que puguin resultar controvertides.
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PAS 2: Creació de l’estructura de participació i seguiment del pacte
Més enllà del grup motor, un pacte local contra la segregació escolar ha de ser
concebut i presentat com una eina per a l’apoderament col·lectiu de tota la comunitat
educativa, des dels equips directius, que en són actors principals, fins als tècnics dels
ajuntaments, passant per les associacions de famílies d’alumnes. Tothom ha de
prendre consciència que és un repte que només pot assolir-se des de la implicació de
tots els agents educatius.
Amb aquest propòsit, el pacte requereix una estructura de participació, integrada pels
diferents agents educatius del municipi, de caràcter plenari, com a principal òrgan de
decisió sobre allò que afecta el pacte, amb l’objectiu que participin en el procés
d’elaboració i aprovació, que coneguin i s’impliquin en la presa de decisions i en la
implementació de les mesures acordades i que se sentin interpel·lats en tot el procés.
El grup motor crea, impulsa i coordina l’estructura de participació i seguiment del
pacte.
Igual que el grup motor, l’estructura de participació i seguiment del pacte també es
manté activa al llarg de tot el procés, a través de reunions semestrals (o de periodicitat
similar).
Addicionalment, l’estructura de participació i seguiment del pacte pot crear grups o
comissions específiques de treball, amb una durada de temps més limitada, amb
l’objectiu d’aprofundir en l’anàlisi, la definició de mesures o el seguiment d’àmbits
concrets d’actuació.
Criteri d’actuació
La participació inclusiva dels actors clau i la confiança mútua: En relació amb els
participants, s’han de tenir presents representants polítics i també de la comunitat
educativa del territori (diferents regidories de l’ajuntament, la totalitat de direccions
de centres, representants de les famílies, representants del professorat, entitats
educatives locals de referència, etc.). A escala conceptual, el pacte ha de ser un punt
de trobada entre les administracions, els centres educatius, les famílies i la comunitat.
El pacte no es planteja com a instrument per combatre els interessos de determinats
actors en concret, i és necessari que es percebi així, sinó que combat la segregació
escolar, amb la corresponsabilitat de tots els actors. Des de l’inici, és important
orientar els esforços organitzatius a alinear tots els actors al voltant del manteniment
d’una relació positiva i de confiança mútua.
Cal que el pacte aplegui una majoria significativa dels actors del municipi, si bé no és
imprescindible que des del principi hi siguin tots. En la mesura que les coses es facin
ben fetes i vagi evidenciant-se la voluntat positiva de tots els participants i que
s’obtinguin resultats tangibles, és plausible pensar que cada vegada s’hi uniran més
actors, per la voluntat de participar en un espai on es prenen decisions. No cal que
tots els actors estiguin alineats des del començament, però cal que tothom vegi que
s’hi pot sumar.
Lògicament, la participació de tots els actors no pot significar que tots hagin de tenir
el mateix paper, la mateixa dedicació ni la mateixa participació. És important generar
una estructura de participació flexible, on tothom sumi des del compromís que
puguin tenir, però on tothom es pugui sentir escoltat en les seves inquietuds i
informat dels progressos que es vagin assolint.
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La confiança entre els actors, element clau en el procés, ha de sorgir de la percepció
que es treballa de forma compartida i conjunta sobre un objectiu compartit. Això fa
que la crítica esdevingui més constructiva, i que la defensa dels interessos particulars
no es torni en exigències de part que no tenen en compte el context educatiu i la seva
complexitat.
L’aprofitament dels espais de participació existents: Si bé és necessari que el pacte
local contra la segregació a escala municipal s’articuli en dinàmiques institucionals
reconeixibles (espais de treball i de participació ben definits formalment, ben
articulats pel que fa a responsabilitats i objectius assignats, i ben coordinats), pot ser
convenient que la seva concreció i implementació aprofiti els espais i les dinàmiques
de participació ja existents, especialment en l’àmbit de l’educació.
En cas que hi hagi mecanismes participatius i prou integradors de la totalitat d’agents
educatius del municipi vinculats a plans educatius d’entorn o als consells educatius
municipals, per exemple, poden convertir-se en estructures de participació i
seguiment del pacte local contra la segregació escolar. En cas que no hi siguin,
s’hauran de crear ad hoc.
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PAS 3: Elaboració de la diagnosi compartida i del sistema d’indicadors de seguuiment
Un dels primers acords que ha d’adoptar l’estructura de participació i seguiment del
pacte és l’elaboració d’una diagnosi compartida. Si bé els diversos actors poden tenir
visions diferents sobre l’educació i sobre les mesures a adoptar, és fonamental que es
parteixi d’un reconeixement compartit de l’existència de la segregació escolar com a
problema i també que s’identifiquin les seves possibles causes i manifestacions al
mateix municipi.
La diagnosi compartida ha de ser elaborada pel grup motor, amb ajuda de persones
externes especialistes en la lluita contra la segregació, si escau, i contrastada amb tots
i cadascun dels membres integrants de l’estructura de participació i seguiment del
pacte. La diagnosi ha de ser discutida i àmpliament compartida pels diferents agents
que participen en el pacte.
La diagnosi compartida ha de tenir un sistema d’indicadors sobre l’evolució de la
segregació escolar al municipi, que posteriorment ha de ser actualitzat i emprat per a
l’avaluació del desenvolupament del pacte, en el marc de les actuacions de seguiment.
En darrer terme, el document de diagnosi compartida, que ha d’inspirar l’elaboració
del pacte, i el sistema d’indicadors, que n’ha de permetre el seguiment, han de ser
validats per l’estructura de participació i seguiment.
Criteri d’actuació
L’abordatge tècnic i la transparència amb les dades: El pacte parteix i necessita la
consolidació progressiva d’un vincle basat en la confiança mútua entre l’Administració
i els agents impulsors. Per assolir-la és necessària l’existència d’un marc de
transparència en l’ús de la informació.
Certament, el límit de la transparència rau a evitar que algun actor pugui fer un ús
interessat i espuri de les dades mostrades en el marc del pacte. Alhora, no pot passar
que la informació no flueixi per afavorir que l’Administració eludeixi alguna actuació
o plantejament que li pugui ser incòmode o políticament compromès.
En aquest sentit, mostrar la situació de vulnerabilitat diferencial entre els centres
educatius d’un municipi pot exposar a l’estigmatització aquests centres (que ja solen
estar estigmatitzats sense necessitat de dades que n’objectivin la situació de
vulnerabilitat), però també pot ser una eina imprescindible de sensibilització i de
justificació de mesures decidides de lluita contra la segregació escolar. El clima de
confiança i les estratègies de presentació de les dades han de servir per evitar el
primer efecte i assolir-ne el segon. En tot cas, la informació a l’abast dels actors
signataris del pacte no pot difondre’s ni publicar-se, sense el consentiment del
Departament d’Educació.
La millor forma de quadrar aquests límits en la transparència rau en la necessitat de
consensuar els criteris per fer un seguiment objectiu, sistemàtic i reproduïble curs
rere curs de la realitat de la segregació escolar al municipi. En aquest sentit, l’accés
dels ajuntaments a les dades del padró continu i l’accés a les dades del RALC per part
de serveis territorials, així com les dades que pot anar compilant la Inspecció
d’Educació al llarg del curs, conformen una base de dades molt sòlida per elaborar un
sistema d’indicadors que en permeti fer el seguiment.
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Imatge 27. Informes sobre els resultats del procés participatiu i sobre la diagnosi
de Tarragona

Font: Ajuntament de Tarragona (web municipal)
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PAS 4: Elaboració del document-proposat inicial del grup motor
A partir de la diagnosi compartida, un cop validada per l’estructura de participació i
seguiment del pacte, el grup motor ha d’elaborar un document-proposta inicial de
pacte local contra la segregació escolar.
El document-proposta ha de presentar mesures concretes i que abordin la lluita
contra la segregació escolar des dels diferents flancs possibles, i també ha de presentar
les mesures que facin possible el seguiment posterior del seu nivell d’implementació.
Criteri d’actuació
Desplegament en el territori dels instruments previstos en el nou decret
d’admissió d’alumnat. El nou decret d’admissió incrementa els instruments a
disposició del territori per combatre la segregació escolar. Les proporcions
màximes d’alumnat amb necessitats educatives específiques, la reserva de
places flexibles, la millora de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques, la gestió de la matrícula viva o les ofertes singulars són alguns dels
instruments que s’hauran de desplegar en els propers anys. El pacte ha de servir,
també, per consensuar la manera d’aprofitar al màxim aquests instruments i
adaptar-los a la realitat del territori.

La concreció dels continguts del pacte
Continguts contextuals
La part introductòria és important perquè ajuda a compartir entre els actors
signataris una mateixa interpretació de l’abast, l’esperit i l’objectiu del pacte
local.
§ Elements procedimentals o organitzatius que han caracteritzat l’elaboració
del pacte.
§ Principis generals que l’han inspirat.

Continguts substantius i operatius
El pacte local ha de presentar línies d’actuació i mesures concretes a
desenvolupar, amb una definició precisa de la temporalització que s’ha de
seguir.
Les temàtiques que s’haurien de tractar dins del pacte local contra la
segregació escolar poden ser diverses, però amb caràcter prioritari:
§ Programació de l’oferta escolar. Acords sobre com gestionar els increments
o decrements de ràtios per evitar la sobreoferta de places, com programar
l’obertura o el tancament de grups amb criteris de governança de l’oferta i no
de seguiment de la demanda, etc.
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§ Mecanismes de detecció precoç d’alumnat amb necessitats educatives
específiques (NEE) i de la gestió de la reserva de places. Acords sobre com
ampliar els supòsits de detecció d’alumnat NEE, com establir els criteris,
protocols i unitats que millorin la prospectiva, detecció precoç i acompanyament
prematrícula i postmatrícula de l’alumnat NEE, com ajustar el volum de la
reserva de places per aula a la proporció d’alumnat NEE detectat a P3, com
ampliar la durada de la vigència de la reserva de places, etc.
§ Gestió de la matrícula fora de termini. Acords sobre com s’orienten les
sol·licituds fora de termini, com procedir al tancament de ràtios a les escoles
que calgui per evitar-hi la concentració de la matrícula viva, etc.
§ Disseny de la zonificació escolar i de l’adscripció de centres de primària a
secundària. Acords sobre com orientar el disseny a la creació de zones petites i
socialment heterogènies, com organitzar les adscripcions d’escoles a instituts
per afavorir entorns socialment heterogenis, etc.
§ Garanties de gratuïtat. Acords sobre els criteris de gratuïtat de l’escolarització
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques amb els ajuts del
Departament d’Educació o sobre els criteris d’accessibilitat econòmica i noexclusió, sobre la informació a donar en relació amb el règim de pagament de
les quotes i la publicitat activa del finançament públic dels centres, etc.
§ Mesures de protecció i consolidació dels centres d’alta complexitat. Acords
sobre com fer una distribució equitativa dels recursos municipals que posi
l’accent en les necessitats d’aquests centres, com crear una oferta educativa
singular i atractiva en aquests centres, etc.
§ Transferència de la informació sobre els projectes escolars. Acords sobre
com encabir els projectes educatius escolars en un projecte educatiu de ciutat
que els emmarqui, com presentar la informació municipal sobre els centres
de forma alineada amb la idea de projecte educatiu de ciutat, com reforçar
la tasca de presentació dels projectes educatius que hagin de fer front a
desavantatges específics, com treballar per una aproximació més cooperativa
que competitiva en la presentació dels projectes escolars en els webs i jornades
de portes obertes, etc.
§ Alineament dels programes educatius complementaris a la lluita contra la
segregació. Acords sobre com organitzar la matrícula de les escoles bressol en
clau de lluita contra la segregació en l’etapa 3-16, com garantir mesures no
restrictives en l’accés a les escoles municipals de música i expressió, recuperar
l’esperit dels plans educatius d’entorn en la seva lluita per l’equitat educativa,
etc.

Continguts de seguiment
§ Mecanismes d’avaluació i de rendició de comptes. Acords sobre els
mecanismes de seguiment periòdic i sistemàtic de les mesures del pacte, amb
la participació dels actors signataris.
§ Indicadors de seguiment. Acords sobre els indicadors per a la descripció
i interpretació compartida de l’evolució de la segregació i també de la
implementació del pacte, amb la concreció de qui té la responsabilitat tècnica
de mantenir el sistema d’avaluació actualitzat.
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PAS 5: Aprovació del document de pacte local contra la segregació escolar
El document-proposta del grup motor ha de ser contrastat pels diferents agents
integrants de l’estructura de participació i seguiment del pacte, individualment o
conjunta.
Aquest procés de contrast ha de cloure amb la redacció del document final de pacte
local contra la segregació escolar per part del grup motor.
En darrer terme, el document final del pacte ha de ser validat per l’estructura de
participació i seguiment en sessió plenària.
Criteri d’actuació
El consens operatiu i la incidència política: En conjugar els lideratges amb la
participació inclusiva dels actors, els pactes locals han d’assolir una dinàmica de
treball basada en el consens operatiu. La importància d’adoptar decisions per
consens no ha de fer perdre de vista la necessitat que el pacte serveixi
efectivament per combatre la segregació escolar.
És important que els acords s’adoptin per amplis consensos, encara que cap dels
actors estigui d’acord amb la totalitat dels acords presos. La necessària adopció
de decisions per consens no pot justificar, però, un bloqueig de la presa de
decisions amb l’excusa de la manca d’acord permanent, ni tampoc pot justificar
que els acords adoptats siguin abstractes o buits de contingut. El consens no pot
generar un topall per a la implementació de mesures concretes.
No és viable un pacte que funcioni per donar cobertura als governs municipals
pel que fa a la seva sensibilitat sobre la segregació escolar sense que calgui
arribar a acords concrets. Tampoc no ha de ser un mecanisme sense cap capacitat
decisòria, que només legitimi les decisions polítiques preses prèviament pels
ajuntaments o serveis territorials. Els pactes no poden convertir-se, ni ser
percebuts, com actuacions cosmètiques impulsades però sense incidència
transformadora real, o com a eines per fer passar per participatives decisions de
caràcter unilateral.
El pacte local és un instrument a partir del qual es prenen decisions col·lectivament
que tindran efectes reals sobre les condicions d’escolarització de l’alumnat. Ha
de ser un instrument, doncs, d’incidència política real.
La capacitat d’incidència política dels actors és un dels valors afegits a la seva
participació en el pacte, i no ha de ser interpretat per les administracions
afectades com a espai de possibles intromissions o ingerències en els àmbits
propis de decisió del qual s’hagin de protegir.
Per aconseguir-ho, és important que es treballi en la generació d’un relat
compartit sobre la rellevància de la lluita contra la segregació. Alhora, però,
l’orientació a la recerca d’un relat compartit no pot eludir la importància de
perseguir objectius concrets i tangibles. Són aquests objectius els que han
d’orientar les actuacions que es despleguin progressivament.
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PAS 6: Difusió i publicitat activa del pacte
Perquè pugui ser socialment reconegut com a instrument que orienta la presa de
decisions relacionades amb l’escolarització de l’alumnat, i a fi de promoure una més
gran conscienciació social sobre la necessitat de combatre la segregació escolar, és
important donar a conèixer la signatura i el contingut del pacte.
A aquest efecte, se’n pot fer difusió als mitjans de comunicació i també es poden
emprar els sistemes de publicitat activa de l’ajuntament (pàgina web, revista
d’informació local, sistemes d’informació en la preinscripció, etc.) per donar a
conèixer el pacte.
Criteri d’actuació
Conscienciació social: Les mesures contingudes en el pacte no sempre agradaran
al conjunt de la comunitat educativa, perquè, com s’ha dit, poden suposar una
certa afectació a les dinàmiques de tria escolar de les famílies en benefici de
l’equitat del sistema, o poden obligar determinats centres a ser més corresponsables
en la lluita contra aquest fenomen o, directament, a tancar o a transformar el
projecte educatiu com a mesura de xoc quan les mesures adoptades no han
generat efectes positius durant anys. L’èxit del pacte, doncs, depèn en part que
tots els actors i el conjunt de la societat entenguin la necessitat de les mesures a
adoptar, malgrat els costos que comportin, i el caràcter prioritari de la lluita
contra la segregació escolar. La conscienciació social, si és àmplia i compartida,
incrementa la capacitat d’actuació.
Imatge 28. Notícia sobre l’aprovació de les Bases i acords per a un possible pacte
educatiu de Manresa: Educació diversa, educació inclusiva

Font: Regió 7
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PAS 7: Institucionalització del pacte i la seva articulació amb les estructures
d’implementació
El municipi disposa de diferents estructures i instruments clau per al desplegament
de les mesures contingudes en el pacte, com ara les taules locals de planificació, les
comissions de garanties d’admissió o les oficines municipals d’escolarització. Són el
que anomenem estructures d’implementació, que tenen entitat pròpia independent
del pacte, però que s’inspiren en el seu contingut.
En aquest sentit, s’ha d’articular la relació operativa del pacte i de les estructures de
participació i seguiment amb les taules locals de planificació, les comissions de
garanties d’admissió i les oficines municipals d’escolarització, que són els tres marcs
des d’on orientar primer, i dur a terme posteriorment, les decisions que es prenguin
en el si del pacte.
Per dimensionar-ne l’ambició, també és recomanable atorgar un paper prioritari al
pacte no només en el marc dels plans educatius de les regidories, sinó en els plans
locals o de ciutat de més abast.
Esquema 1. Arquitectura del pacte

PACTE LOCAL CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
GRUP MOTOR
ESTRUCTURA DE
PARTICIPACIÓ I SEGUIMENT

Taules locals de
planificació

Oficines municipals
d’escolarització

Comissions de
garanties d’admissió
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PAS 8: Acompanyaments dels actors en la implementació del pacte
Les mesures previstes en el pacte no s’implementen de manera espontània. El grup
motor ha de vetllar, amb un seguiment més sistemàtic, que les mesures previstes es
vagin desenvolupant segons la temporalització establerta.
Amb aquest propòsit, el grup motor, integrat com a mínim per la Inspecció d’Educació
i personal tècnic municipal, haurà d’acompanyar la resta d’actors implicats, com ara
els equips directius dels centres, les oficines municipals d’escolarització o les
associacions de famílies d’alumnat, entre d’altres.
El personal tècnic municipal i la Inspecció d’Educació, com a mínim, han de disposar
de la formació necessària sobre les mesures efectives per combatre la segregació
escolar i per acompanyar la resta d’actors en el procés d’implementació.
Criteri d’actuació
La formació dels actors clau: Un pacte local pressuposa uns marcs de coneixement
imprescindibles com a condició de possibilitat, d’una banda, per discutir i
consensuar un relat compartit sobre el significat de l’escolarització equilibrada i
la lluita contra la segregació; i, de l’altra, per poder generar i/o implementar els
sistemes d’informació i els protocols d’actuació necessaris per fer efectiva la
lluita contra la segregació escolar.
En aquest sentit, cal tenir especial cura dels processos de formació tècnica que
assegurin que els professionals a qui s’encomana gestionar i responsabilitzar-se
de les diferents línies d’actuació vinculades al pacte (des de la creació i el
manteniment de sistemes d’indicadors fins a la implementació dels protocols
que s’estableixin per elements tan fonamentals com la detecció precoç de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques o la categorització de l’alumnat
de matrícula viva) tinguin les competències per desenvolupar plenament les
tasques, així com la disponibilitat de temps que requereixi.
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PAS 9: Implementació del pacte
Un cop definida l’arquitectura i els procediments que han de guiar la implementació
del pacte, s’ha de desplegar.
El pacte conté la concreció de diferents mesures que s’han de desenvolupar any
rere any, d’acord amb la temporalització prevista, en un marc de transformació
constant i progressiu.
Cal acompanyar el pacte dels protocols d’actuació necessaris per desenvolupar
les accions: detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques,
distribució de la matrícula viva, etc. D’aquesta manera, es genera una memòria
col·lectiva respecte d’allò que es fa, fent que les actuacions depenguin menys de
la bona voluntat i la professionalitat dels tècnics que les duen a terme en cada
moment.
En la implementació del pacte, les administracions i els agents educatius
implicats han de reforçar-se uns als altres en la persecució dels objectius
establerts i en el desplegament de les actuacions previstes.
Criteri d’actuació
La implementació progressiva i diligent del pacte: S’ha d’evitar caure en dinàmiques
dilatòries que poden produir-se si els acords no s’han d’adscriure a un calendari
concret d’actuacions.
L’aplicació progressiva del pacte requereix mantenir la voluntat de consens
operatiu exposada precedentment, perquè sobre la marxa apareixen situacions
sobrevingudes o obstacles operatius que obliguen a una presa de decisions
continuada. Cal afrontar aquests moments amb actitud de buscar els consensos
globals i una mirada d’equitat del municipi, però en paral·lel cal trobar els acords
puntuals necessaris per implementar canvis focalitzats però urgents de lluita
contra la segregació que permetin capgirar les dinàmiques d’escolarització, curs
rere curs.
Val a dir que el risc de caure en dinàmiques dilatòries pot partir tant de
l’obstruccionisme d’algun dels actors participants, poc procliu a actuacions
transformadores efectives en la lluita contra la segregació, com de posicionaments
maximalistes poc proclius a acceptar actuacions pragmàtiques i progressives on
sigui més fàcil arribar a punts de consens.
La permeabilitat i la flexibilitat del pacte: El pacte local ha de ser permeable a
possibles canvis i flexible, sempre que les seves eventuals modificacions vagin en
la línia d’avançar en la lluita contra la segregació escolar o de garantir una aplicació
viable i consistent, o sempre que busquin donar resposta a imprevistos no
considerats. Les modificacions, en tot cas, han d’estar fonamentades tècnicament.
El pacte local no pot ser el mateix en tots els municipis, ni formalment ni en
l’establiment dels objectius que es volen assolir, especialment si defensem que
el pacte ha d’incorporar objectius tangibles i concrets, que poden orientar les
actuacions de cada curs. Així doncs, el pacte ha de ser prou flexible per adaptar-se
a les característiques i necessitats específiques de cada municipi, i també per
poder reorientar-se al llarg del temps.
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PAS 10: Seguiment del pacte
L’estructura de participació i seguiment del pacte és el principal instrument de
supervisió i avaluació contínua del seu desenvolupament, a través de les reunions
semestrals convocades a aquest efecte.
Les diferents mesures tenen actors responsables d’implementar-les, que hauran
de retre comptes del compliment dels acords previstos davant dels membres de
l’estructura de participació i seguiment del pacte.
Per fer aquest seguiment, el pacte també ha de tenir el sistema d’indicadors
elaborat per a la diagnosi, que el grup motor haurà d’actualitzar periòdicament.
Criteri d’actuació
La rendició de comptes i la revisió contínua: S’han de generar els sistemes de
rendició de comptes que permetin avaluar-ne els impactes. No es tracta només
de pensar i establir les prioritats en l’agenda d’actuacions; també cal dissenyar la
forma amb la qual se’n farà un seguiment perquè en puguem mesurar l’impacte.
De fet, la fase de rendició de comptes, basada en el seguiment de les actuacions,
i també dels indicadors generals sobre la segregació generats en el marc del
pacte, és aquella que més fàcilment pot vehicular la participació àmplia dels
actors que estan vinculats al pacte, tot generant un compromís col·lectiu en la
consecució de fites compartides.
Així doncs, aquest sistema de rendició de comptes ha de funcionar a un doble
nivell: per fer el seguiment de les actuacions concretes que es van desplegant,
però també per tenir una imatge global de la situació de la segregació escolar al
municipi i veure com canvia curs rere curs.
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4.3. EL PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL EN LA LLUITA CONTRA LA
SEGREGACIÓ ESCOLAR
4.3.1. Mirades sobre la segregació escolar a l’educació infantil de primer cicle
La universalització de l’escolarització a partir dels tres anys (tot i que l’etapa obligatòria
s’inicia als sis anys) és un dels grans avenços en la lluita per la igualtat d’oportunitats
educatives de les últimes dècades. No obstant això, encara hi ha marge de millora
en l’ampliació de l’escolarització en l’etapa de 0-3 anys, especialment entre les
famílies més vulnerables. Les taxes d’escolarització primerenca varien notablement
entre perfils familiars, i només 4 de cada 10 infants d’aquesta edat accedeixen al
primer cicle de l’educació infantil, amb importants diferències entre municipis i
barris.
Com afecta la segregació escolar en el primer cicle d’educació infantil? El fet que
es tracti d’una etapa no universalitzada aconsella ser flexibles en la definició de
segregació. No ens podem limitar a entendre la segregació com la distribució o la
concentració dels diferents perfils socials en uns o altres centres, sinó que cal
buscar diferents aproximacions a les lògiques a través de les quals la segregació es
produeix en aquesta primera etapa. A continuació es presenten tres mirades sobre
la segregació a l’educació infantil de primer cicle, que s’han d’entendre com a
complementàries.
L’exclusió de l’educació infantil de primer cicle com a forma de segregació
Convé començar, doncs, amb una mirada més àmplia, que entén la segregació com
la creació d’espais socials (no només escolars) homogenis pel que fa als perfils
familiars presents. Les poques investigacions realitzades en els últims anys a
Catalunya sobre l’escolarització de 0 a 3 anys s’han centrat a identificar i explicar
l’existència de perfils de famílies que no accedeixen a les escoles infantils, ni
públiques ni privades. És conegut que els infants de famílies més vulnerables
(famílies sense estudis, famílies a l’atur, famílies estrangeres, etc.) presenten unes
taxes d’escolarització més reduïdes. Ho corroboren també les dades territorialitzades,
ja que és als barris de menys renda on més baixa és la taxa de cobertura entre els
infants de 0 a 3 anys.
Estrictament, aquesta desigualtat d’accés no comporta segregació escolar, en no
focalitzar la mirada en la composició social desigual entre escoles. Amb tot, si
s’adopta una definició més flexible del concepte i s’entén com a configuració
d’espais separats, no barrejats, es pot parlar d’una certa segregació en què els
infants de famílies socialment afavorides estan majoritàriament escolaritzats
(amb molta presència a les escoles infantils municipals) i els infants de famílies
socialment vulnerables són aliens a aquests espais i fan ús de xarxes de cura més
informal (sortida del mercat laboral de les mares, avis a càrrec, suport veïnal, etc.).
Els públics absents en l’educació formal d’atenció a la primera infància generen,
doncs, espais socials “segregats” a partir de l’exclusió o no-accés de determinats
perfils familiars.
L’homogeneïtzació de la composició de les escoles bressol i altres serveis
En els últims anys, l’increment del pes educatiu de l’educació infantil de primer
cicle (que ja no és vista només com un instrument necessari per a la conciliació
laboral), el treball realitzat pels serveis socials per a l’incentiu de l’escolarització
entre els sectors més vulnerables i la introducció de mecanismes com la tarifació
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social semblen haver ampliat l’escolarització primerenca entre sectors
tradicionalment absents en aquesta etapa. Aquests positius avenços venen
acompanyats del risc d’homogeneïtzació social d’alguns serveis, especialment en
els ubicats en zones d’alta vulnerabilitat, risc menor, en aquest cas, davant els
potencials beneficis de l’accés a l’educació primerenca per als infants d’aquests
entorns.
Preocupa, però, l’absència en escoles infantils públiques dels infants de famílies
socialment vulnerables que, bé per la necessitat de serveis més extensius, bé pel
fet de no accedir a bonificacions i beques, opten per l’escolarització en centres
privats o per les xarxes informals. La segregació escolar es manifesta, doncs, no
només en l’homogeneïtzació de composicions socials en determinats centres
educatius, sinó en la creació de serveis d’atenció a la petita infància clarament
segregats: noves formes (grups de criança, mares de dia, etc.) atractives per a les
famílies amb capital social, escoles infantils públiques amb alumnat de famílies
socialment afavorides però també amb alumnat d’alta vulnerabilitat i escoles
infantils privades de baix cost que atenen infants de famílies en situació de més
precarietat sociolaboral.
L’educació infantil com a instrument de lluita contra la segregació escolar en
etapes posteriors
Finalment, és oportú observar l’educació infantil de primer cicle, no com a etapa
d’interès en si mateixa, sinó com a instrument de lluita contra la segregació en les
etapes posteriors. I és que el pas pel primer cicle d’educació infantil planteja
importants potencialitats en la lluita contra la segregació escolar. D’una banda,
l’escolarització primerenca redueix les diferències de partida entre infants,
proporciona les eines i els aprenentatges per a un major èxit educatiu (major
estímul cognitiu, coneixement de la llengua, adquisició d’habilitats i rutines, etc.)
i, consegüentment, incrementa les oportunitats educatives, especialment de
l’alumnat d’entorns familiars més vulnerables.
De l’altra, el pas per l’educació infantil de primer cicle permet la identificació
d’elements a tenir en consideració quan busquem l’escolarització equilibrada en
els ensenyaments posteriors. L’entrada al sistema educatiu als tres anys es fa, de
forma generalitzada, sense que l’Administració educativa disposi d’informació
precisa respecte de la situació socioeducativa i familiar dels infants a escolaritzar.
L’escolarització primerenca pot ser, en aquest sentit, un bon instrument per a la
recollida d’informació que permeti un millor disseny de l’atenció educativa. El pas
per l’escolarització abans dels tres anys permet la detecció precoç de necessitats
educatives, la identificació de situacions de vulnerabilitat social o familiar i
l’acompanyament en el procés de preinscripció escolar, peces essencials per a una
distribució més equilibrada de l’alumnat en l’educació primària.

4.3.2. Dilemes o tensions per a la política local sobre els públics absents
Escolarització de l’alumnat socialment desfavorit o no-guetització de les escoles
bressol
Amb una cobertura molt limitada en el sistema d’educació infantil de primer
cicle, els governs locals plantegen la disjuntiva d’ampliar la presència de famílies
d’entorns més vulnerables a la seva reduïda oferta de places o controlar-ne
l’accés per evitar l’homogeneïtzació (o guetització) de les escoles bressol
municipals. Què ha de ser prioritari en l’etapa de 0 a 3 anys, combatre la guetització
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de determinades escoles bressol o garantir l’accés dels vulnerables a aquesta etapa
educativa?
Reduir aquesta tensió fa necessària l’ampliació de les taxes de cobertura dels infants
de 0 a 3 anys. En un escenari de major taxa d’escolarització de l’educació infantil de
primer cicle, l’increment de la presència de famílies vulnerables i la lluita contra la
segregació escolar serien objectius compatibles. Actualment, però, la limitada oferta
de places públiques de llar d’infants aconsella fixar-ne les prioritats d’accés i és aquí
quan apareixen diversos eixos de tensió.
En primer lloc, els municipis manifesten la por de la guetització de les escoles bressol
municipals ubicades en barris de major vulnerabilitat social i l’estigmatització
d’aquests centres. Si bé es tracta de situacions poc habituals, principalment per la
poca presència de població vulnerable escolaritzada, és cert que és un escenari
plausible a mesura que s’incrementin les taxes de cobertura entre els infants més
vulnerables si no hi ha un augment de places escolars. L’homogeneïtzació de les
composicions socials dels centres educatius no és desitjable, però és preferible
l’escolarització en centres educatius segregats a la no-escolarització. Així doncs,
l’evidència existent apunta a la conveniència de no desincentivar l’escolarització
dels perfils més vulnerables, malgrat el risc de concentració en determinats centres.
Escolarització de l’alumnat socialment desfavorit o escolarització d’infants de
progenitors amb problemes de conciliació de la vida laboral i familiar
En segon lloc, els municipis pateixen la tensió derivada de la concepció de l’educació
infantil com a etapa educativa o com a instrument per a la conciliació laboral i
familiar. Els ajuntaments busquen un equilibri gens fàcil entre ambdues funcions.
Quan ambdues necessitats convergeixen (situació de vulnerabilitat socioeducativa i
necessitats de conciliació) no hi ha dubtes sobre la conveniència de l’escolarització
primerenca, però aquest fràgil equilibri planteja dubtes, sovint, sobre si s’ha de
prioritzar l’accés de famílies treballadores que requereixen conciliar o l’accés de
famílies vulnerables sense necessitats de conciliació, però amb infants en situació
de desavantatge educatiu.
La inversió pública en educació infantil de primer cicle ha de situar la lluita contra
la desigualtat educativa com a objectiu prioritari. L’evidència existent és clara
respecte als impactes positius de l’escolarització primerenca entre famílies de nivell
d’estudis més baix i/o situació econòmica més desafavorida i, per tant, l’atenció
socioeducativa ha de ser una prioritat. És possible, però, que aquesta atenció
socioeducativa es pugui produir a través de fórmules diverses més enllà de l’escola
bressol que coneixem i que, com dèiem, dona resposta no només al reforç educatiu.
Cal repensar, doncs, l’educació infantil de primer cicle i les fórmules d’atenció a la
primera infància en funció de les necessitats identificades que poden variar entre
perfils familiars, les prioritats polítiques fixades i els recursos disponibles.
Actualment, la política municipal té en l’escola bressol el seu principal (o únic)
instrument amb voluntat de respondre a una multiplicitat de necessitats durant la
primera infància. Diferenciar-ne els instruments i serveis pot facilitar una millor
adaptació i un millor ús dels recursos (personals, horaris, etc.), de manera que es
rebaixi la competència per a l’accés a les places d’escola bressol municipal.
Les barreres d’accés a les escoles bressol municipals
En tercer lloc, la tensió també es manifesta per l’existència de públics absents en la
xarxa pública. Els pocs estudis existents sobre els usos de les diferents fórmules
d’atenció a la primera infància (escoles bressol municipals, llars d’infants privades,
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mares de dies, espais familiars, grups de criança, etc.) mostren una certa
homogeneïtzació dels perfils familiars usuaris de cadascuna de les fórmules. Des
del punt de vista de la utilitat de la intervenció pública, és convenient fer una
anàlisi de les barreres d’accés a les places públiques per a determinades famílies.
En concret, la infrarepresentació de les famílies socialment vulnerables a les
escoles bressol municipals de molts municipis, fins i tot aquells amb tarifació
social i programes de beques, apunta a l’existència d’altres factors explicatius en
la no-opció per l’oferta pública d’educació infantil de primer cicle. Per a moltes
famílies treballadores, el model d’escola bressol municipal (de base escolar, amb
horaris rígids i reduït calendari) no encaixa amb les seves necessitats, motiu pel
qual opten per llars d’infants privades o les xarxes informals de cura.
En resum, rebaixar les tensions derivades de la multiplicitat de necessitats
identificades durant els tres primers anys de vida de l’infant i dels limitats
recursos municipals aconsella un replantejament en la política municipal de la
primera infància.

4.3.3. Com aprofitar l’educació infantil de primer cicle en la lluita contra la
segregació escolar posterior?
Conèixer els infants i les seves necessitats socioeducatives abans de la seva
escolarització als tres anys ha de permetre la conformació de composicions
escolars equilibrades pel que fa a la distribució de l’alumnat amb necessitats de
suport educatiu. Actualment, la detecció d’aquestes necessitats varia notablement
en funció del municipi, però és, en general, força limitada. Menys del 40% dels
infants que tenen necessitats educatives al llarg de la seva escolarització han
estat diagnosticats amb antelació a la seva entrada al sistema educatiu reglat.
Incrementar aquest percentatge requereix l’activació de diferents instruments
de detecció precoç i l’escolarització durant l’educació infantil de primer cicle
n’és, sens dubte, el més eficaç.
L’escolarització a l’educació infantil de primer cicle permet el coneixement i la
identificació de situacions de vulnerabilitat social no registrades per
l’Administració. Si bé els serveis de pediatria i els serveis socials tenen un paper
també important en aquesta detecció, la quotidianitat en l’escolarització i la
major relació entre les escoles bressol i les famílies permeten tenir accés a una
informació de més qualitat.
L’escolarització primerenca permet, també, la identificació de situacions que
requereixin la intervenció dels centres de desenvolupament infantil i atenció
precoç. En aquest sentit, es facilita la diagnosi de casos de trastorn d’aprenentatge
i/o evolució madurativa en etapes en què la intervenció és més eficaç.
Alhora, el contacte de les famílies amb el sistema educatiu abans dels tres anys
permet a l’Administració establir mecanismes d’acompanyament en el procés de
preinscripció i tria escolar i incrementar la informació que reben les famílies.
Al marge del paper central que poden tenir els serveis d’atenció a la primera
infància, cal recordar aquí la necessària col·laboració amb altres serveis com ara
els centres d’atenció primària (CAP), els serveis socials o les oficines
d’empadronament per a la detecció d’alumnat en situació de vulnerabilitat
socioeducativa.
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4.3.4. Propostes d’actuació clau per a la lluita contra la segregació escolar des
de l’educació infantil de primer cicle
Incrementar la participació dels infants socialment desfavorits de 0 a 3 anys
 La taxa de cobertura del 0-3 se situa actualment entorn del 36% a Catalunya, xifra
molt allunyada de la universalització de l’etapa. És necessari incrementar la
cobertura d’aquesta etapa, especialment entre els infants socialment desfavorits.
 L’increment de les taxes de cobertura requereix, en alguns casos, l’augment de
l’oferta pública. En d’altres, però, cal un millor aprofitament de l’oferta existent i
fer-la més accessible per a aquest alumnat.
 Atesa la reduïda taxa d’escolarització, es recomana reforçar altres espais de
contacte de les famílies i la institució escolar (espais nadons, grups de criança,...).
Prioritzar l’accés a l’educació infantil de primer cicle dels infants socialment
desfavorits a través de la normativa d’admissió d’alumnat
 Els ajuntaments disposen de competència en el disseny dels criteris de priorització
d’accés a les escoles bressol municipals. La introducció de criteris de priorització de
renda o de situació social desafavorida pot contribuir a l’accés a l’educació infantil
d’infants de famílies vulnerables actualment no escolaritzats.
 Cal utilitzar de manera efectiva la reserva de places per a l’alumnat socialment
desfavorit per promoure l’escolarització equilibrada a l’educació infantil de primer
cicle.
Suprimir barreres d’accés a l’educació infantil de primer cicle
 Els horaris i calendaris de l’oferta pública d’atenció a la primera infància
coincideixen, en una majoria de municipis, amb els de l’oferta escolar obligatòria,
de manera que es genera un cert desencaix entre la provisió del servei i les
necessitats de les famílies en aquesta primera etapa. Cal introduir a les escoles
bressol municipals una major flexibilització d’horaris i una major cobertura de
calendari per adaptar l’oferta a les circumstàncies particulars de l’edat.
 El copagament de les famílies fa especialment necessari en aquesta etapa
l’establiment d’un pla de beques o un sistema de tarifació social que millori
l’accessibilitat a les escoles bressol municipals per a les famílies de rendes més
baixes.
 Les baixes taxes de cobertura en alguns municipis poden aconsellar la subvenció
de places en llars d’infants privades per a l’alumnat en situació de vulnerabilitat.
Desenvolupar mesures de coneixement i valoració de l’educació infantil de primer
cicle entre famílies socialment vulnerables
 Cal establir un pla de comunicació que permeti arribar millor a les famílies i en
què s’expliquin els objectius i beneficis (immediats i futurs) de l’escolarització
primerenca, el sistema de quotes i bonificacions, el funcionament intern de les
escoles bressol, els criteris d’accés (barem de puntuació), les modificacions horàries
i de calendari, etc.
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 Les jornades de portes obertes de l’oferta municipal d’escola bressol han de ser
entenedores, accessibles i properes a les famílies.
 El contacte de les famílies amb altres àrees (salut, serveis socials, biblioteques...)
s’ha d’aprofitar per fer difusió del valor de l’educació 0-3 i de l’oferta existent al
municipi, especialment entre els perfils familiars amb taxes més baixes
d’escolarització durant la primera infància.
Participar en els protocols de detecció de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques en el procés d’admissió a P3
 La distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
entre centres educatius aconsella una correcta detecció d’aquestes necessitats amb
anterioritat a l’admissió a P3. En aquest sentit, els ajuntaments poden participar
dels protocols de detecció, en part, perquè ja tenen prop d’una tercera part de
l’alumnat que participarà en l’admissió a P3 escolaritzat a les escoles bressol.
 L’escolarització primerenca de l’alumnat permet la detecció de necessitats
educatives a partir de la valoració dels professionals de l’educació i els serveis
atenció precoç.
Presentar els projectes educatius dels centres amb elevada complexitat a famílies
socialment afavorides
 L’organització de jornades d’informació a les escoles bressol sobre l’oferta d’etapes
posteriors (P3) pot ser un bon instrument per donar a conèixer a famílies socialment
afavorides els projectes educatius de centres que per la seva elevada complexitat no
són considerats com a opció per a aquestes famílies.
 L’establiment de vincles de confiança entre les famílies escolaritzades en una
mateixa escola bressol pot afavorir la decisió de transicions grupals cap al P3.
Promoure l’acompanyament grupal de famílies socialment afavorides amb infants
escolaritzats a escoles bressol cap a centres amb elevada complexitat
 L’experiència ha constatat que potenciar l’acompanyament grupal d’alumnat
socialment afavorit escolaritzat a escoles bressol cap a centres amb elevada
complexitat ha estat un bon instrument per a la reducció de la segregació escolar i
per desegregar centres guetitzats.
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4.4. LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA EN EL MARC DEL NOU DECRET D’ADMISSIÓ
4.4.1. La participació dels ajuntaments en la planificació educativa
L’aprovació del nou decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya consolida un nou
escenari en què els ajuntaments participen de manera activa i efectiva en la
planificació educativa, d’acord amb el principi de corresponsabilitat en la
programació de l’oferta educativa i en la reducció de la segregació escolar als seus
municipis. Aquest principi es tradueix en la configuració d’una arquitectura
institucional en el territori, integrada en part per l’Administració local, que
participa en la proposició i desplegament de les mesures que han de contribuir a
combatre la segregació escolar.
L’anterior Decret 75/2007 ja preveia l’escolta dels ajuntaments en la programació
de l’oferta, o que poguessin formular propostes en els models de zonificació
escolar, a més de participar en les comissions de garanties d’admissió i de
desenvolupar actuacions d’informació i de gestió de les sol·licituds d’admissió,
preferentment a través de les oficines municipals d’escolarització.
La nova normativa, però, com a mínim per a tots els municipis de més de 10.000
habitants, estableix la creació de les taules locals de planificació educativa,
integrades pel Departament d’Educació i els ajuntaments, amb àmplies funcions
en aspectes com ara la programació anual de l’oferta educativa, l’ampliació,
reducció, creació, supressió o fusió de centres de titularitat pública, la delimitació
de les zones educatives i de les adscripcions entre centres o l’adopció de les
mesures específiques establertes en el Decret per a la reducció de la segregació
escolar al municipi. Entre aquestes, cal destacar la creació de les unitats de
detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques, la determinació de la
reserva de places, l’establiment de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats
educatives específiques o la limitació de les ràtios d’alumnes/grup a partir de
l’inici de curs, entre d’altres.
A més, amb el nou decret, s’enforteixen altres òrgans de participació per a la lluita
contra la segregació escolar, particularment les comissions de garanties d’admissió
i les oficines municipals d’escolarització, que compten amb la implicació directa
dels ajuntaments, ja previstos en l’anterior Decret 75/2007.
Les comissions de garanties d’admissió tenen funcions de fomentar l’escolarització
equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques entre tots els
centres de la seva zona o municipi, facilitar l’acolliment, l’orientació i l’escolarització
d’aquest alumnat i gestionar l’assignació del seu lloc escolar, entre d’altres, tant
en el procés ordinari d’admissió com fora de termini. Les comissions de garanties
d’admissió resulten determinants, per exemple, en la gestió de la matrícula viva.
Per la seva banda, les oficines municipals d’escolarització, gestionades directament
pels ajuntaments, són referent d’atenció, informació i orientació per a les famílies
en relació amb els procediments d’admissió als centres educatius del municipi, i
s’ocupen, entre altres funcions, com ja s’ha assenyalat en l’apartat corresponent
als sistemes d’informació municipal, de desenvolupar i aplicar actuacions
d’informació, acompanyament i suport de les famílies, rebre i tramitar les
sol·licituds d’admissió als centres del municipi, coordinar les jornades de portes
obertes dels centres educatius del municipi o promoure campanyes informatives
adreçades a les famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del
municipi.
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4.4.2. Propostes d’actuació clau per a la lluita contra la segregació escolar des
de la planificació educativa: instruments i criteris a partir del nou decret de
programació de l’oferta i d’admissió d’alumnat
Més enllà del canvi en relació amb la participació dels ajuntaments en la
planificació educativa, un dels avenços significatius del nou decret és la centralitat
que adopta la lluita contra la segregació escolar en la programació de l’oferta i en
la gestió del procés d’admissió d’alumnat. Aquest és un procés concebut no només
com a via d’accés al sistema educatiu, sinó explícitament també com a recurs per
promoure l’equitat escolar.
Amb aquest propòsit, aquesta normativa estableix una sèrie d’instruments i
criteris, que s’exposen a continuació, i que han de ser emprats, entre d’altres, pels
ajuntaments en el marc dels diferents òrgans en els quals participa.

1. Zones educatives heterogènies com a unitats de gestió del procés
d’admissió d’alumnat
 La zona educativa com a unitat de planificació, no només com a àrea de
proximitat. Les zones educatives esdevenen unitats de programació de l’oferta i de
gestió de l’admissió d’alumnat, especialment a l’hora de promoure l’escolarització
equilibrada entre els centres que la integren. Les zones educatives són les àrees de
referència a efectes d’aplicació, en l’admissió de l’alumnat, del criteri general de
prioritat per proximitat del domicili al centre. A més, també són la unitat de
referència a l’hora d’establir les adscripcions, la reserva de places per a alumnat
amb necessitats educatives específiques o la proporció màxima d’alumnat amb
necessitats educatives específiques.
 L’establiment de zones socialment heterogènies. L’Administració educativa i els
ajuntaments, a través de les taules locals de planificació, han de promoure la
configuració de zones educatives amb heterogeneïtat social interna (per nivell
d’instrucció, renda, etc.), encara que aquest fet suposi no respectar les àrees
administratives o territorials preestablertes (districtes, barris, etc.), especialment
en municipis amb desequilibris en l’escolarització d’alumnat. No és necessari que
en les zones hi hagi centres públics i concertats.
Per combatre la segregació, l’element determinant és delimitar zones socialment
heterogènies que, per un costat, intentin no reproduir la segregació residencial
existent al territori i, per un altre costat, facin possible el desplegament d’altres
instruments per garantir l’escolarització equilibrada d’alumnat dins de la zona.
 La lluita contra la segregació escolar com a criteri per determinar les zones
educatives heterogènies. Per determinar les zones educatives, es té en compte la
garantia de l’heterogeneïtat social entre els centres que en formen part, la
distribució geogràfica dels centres que imparteixen cada ensenyament,
l’heterogeneïtat social interna i externa de les zones o l’impacte de la zonificació
escolar en l’escolarització equilibrada d’alumnat, entre d’altres.
 Admissió per zona amb l’acord dels centres. Es pot establir, com a mesura
d’escolarització equilibrada d’alumnat, un procés de preinscripció per zona
consistent en el fet de considerar una part o el conjunt de centres públics de la
zona com a centre únic a efectes del procés d’admissió. Els centres privats
concertats també podran formar part de l’admissió per zona, amb l’acord de les
titularitats dels centres.
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 Portes obertes territorialitzades amb l’acord dels centres. Els centres d’una
mateixa zona poden compartir en l’àmbit territorial jornades de portes obertes i
altres sistemes d’informació, coordinades per les oficines municipals
d’escolarització, amb l’objectiu de promoure una valoració positiva entre les
famílies de l’oferta existent al territori i combatre els desequilibris en l’escolarització
d’alumnat. Les portes obertes territorialitzades poden substituir les portes obertes
per centre, amb l’acord dels centres afectats (o d’una part d’aquests).

2. Gestió de la matrícula fora de termini
 L’escolarització equilibrada com a criteri per a l’assignació de les sol·licituds
d’admissió que es presenten fora del període ordinari de preinscripció (la
no-concentració en determinats centres). L’alumnat amb necessitats educatives
específiques que no fa la preinscripció en el període ordinari accedeix al sistema a
través de places reservades, sempre que ho faci abans de l’inici de curs. Després
de l’inici de curs, quan la reserva ja no és vigent, la comissió de garanties
d’admissió assigna les sol·licituds d’admissió que es presenten fora del període
ordinari de preinscripció d’acord amb el criteri d’escolarització equilibrada
d’alumnat, que hauria de passar per: (a) l’alumnat amb necessitats educatives
específiques és assignat tenint en compte l’alumnat amb necessitats educatives
específiques ja escolaritzat que ocupa places de reserva, després d’haver escoltat
les preferències manifestades per la família en la sol·licitud de preinscripció; (b)
l’alumnat és assignat als centres de la seva zona que tenen una proporció més
baixa d’alumnat amb necessitats educatives específiques escolaritzats en el nivell
per al qual es demana plaça; (c) en cas de manca de places vacants disponibles, es
modifica l’oferta, preferentment a través d’increments de ràtio, per evitar la
matrícula als centres amb una proporció més elevada d’aquest alumnat; (d) en cas
de manca de places vacants disponibles i d’equilibri en l’escolarització d’aquest
alumnat als centres de la zona, l’alumnat es pot assignar a centres d’altres zones
amb places vacants disponibles, sempre que es garanteixi el criteri d’accessibilitat
al centre; (e) l’assignació de l’alumnat amb necessitats educatives específiques es
fa de manera rotatòria entre els centres d’una mateixa zona; (f) en cas d’equilibri
en l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques en el nivell
per al qual es demana plaça entre els centres d’una mateixa zona, es tenen en
compte les preferències manifestades per la família, la composició social global
del centre i el nivell de demanda del centre.
 La no-escolarització de la matrícula viva d’alumnat amb necessitats educatives
específiques en centres d’alta complexitat. A partir de l’inici de curs escolar, i en
zones amb segregació escolar, l’alumnat amb necessitats educatives específiques
no ha de ser admès en centres d’alta/màxima complexitat (o en centres amb una
composició social especialment desfavorida en comparació amb els centres del
seu entorn). Aquest alumnat es pot matricular en altres centres de la mateixa zona
que no tinguin aquestes característiques o en centres d’altres zones, sempre que
es pugui garantir el criteri d’accessibilitat en l’admissió.
 El tancament de ràtios a partir de l’inici de curs. Amb l’objectiu de garantir
l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
que s’incorpora al sistema educatiu un cop el curs ja ha començat, a partir de
l’inici del curs escolar, els centres d’una mateixa zona poden establir ràtios per
unitat equiparables a l’alumnat matriculat a partir de l’inici de curs. En aquest cas,
les sol·licituds d’admissió que es presentin seran ateses per la comissió de
garanties d’admissió, atesa la manca de places vacants, que haurà d’oferir una
plaça escolar després d’escoltar la família i aplicar els criteris d’assignació de la
matrícula fora de termini i a partir de l’inici de curs.
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 La gestió de la matrícula a partir de l’inici de curs per part de les comissions de
garanties d’admissió. El nou decret preveu que, amb posterioritat a l’inici de curs,
les comissions de garanties d’admissió han de valorar la concurrència de
necessitats educatives específiques per part de l’alumnat que sol·licita ser admès,
a fi de fer l’assignació de plaça, si escau, a un centre diferent del sol·licitat per
garantir-ne l’escolarització equilibrada. La comissió de garanties d’admissió ha de
garantir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques matriculat a partir de l’inici de curs.

3. Mesures de protecció i consolidació dels centres amb elevada complexitat
 L’establiment de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per zona. A proposta de les comissions de garanties d’admissió i
escoltades les taules locals de planificació educativa, s’estableix la proporció
màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques que pot ésser
escolaritzat en cada centre d’una mateixa zona en l’accés als nivells inicials de
cada etapa. Per sobre de la proporció màxima, no és possible escolaritzar alumnat
amb necessitats educatives específiques en un centre. La proporció òptima equival
al percentatge d’alumnat amb necessitats educatives específiques que correspondria
per centre si la seva distribució fos plenament equilibrada. La proporció màxima
es determina abans del procés de preinscripció, un cop feta la detecció d’alumnat
amb necessitats educatives específiques, i es manté durant tot el curs escolar.
Quan tots els centres de la zona han exhaurit els límits establerts per la proporció
màxima en l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques,
l’Administració educativa pot incrementar aquesta proporció màxima en un 10%.
 La creació d’oferta singular per a la desegregació de centres d’alta complexitat
(admissió en grup). Excepcionalment i només per a la desegregació de centres
d’alta complexitat, per millorar durant un període de temps limitat la seva
capacitat d’atraure una demanda més heterogènia, es preveu la possibilitat de
crear una oferta de places singular en determinats centres d’alta complexitat per
a l’admissió d’alumnat. Aquesta mesura es pot emprar exclusivament per
promoure l’accés d’alumnat a centres d’alta complexitat, sempre que la seva
admissió contribueixi a consolidar la demanda del centre i a combatre la segregació
escolar.
 La integració i el tancament de centres públics. La integració de centres públics
es fa preferentment entre centres amb una elevada proporció d’alumnat amb
condicions socioeconòmiques i/o socioculturals desafavorides i altres centres
públics de la zona amb una composició social més afavorida, amb l’objectiu de
configurar centres amb una composició social heterogènia, d’acord amb el marge
d’actuació de què disposa el Departament d’Educació en la programació de l’oferta.
En cas de centres públics guetitzats, amb un clar desequilibri entre la seva
composició social i la del seu entorn, i en cas que s’hagi constatat la impossibilitat
de revertir aquesta situació, un cop aplicades les mesures que corresponguin per
heterogeneïtzar la composició social del centre, l’Administració educativa, d’acord
amb les taules locals de planificació, n’hauria de procedir al tancament i, si escau,
a la refundació.
 Les adscripcions per combatre la segregació escolar. Les adscripcions es fan a
proposta de les taules locals de planificació, amb la participació dels ajuntaments.
Per determinar l’adscripció de cada centre i ensenyament, en el cas dels centres
públics, es prenen en consideració aspectes com ara la disponibilitat de llocs
escolars del centre o centres receptors, de manera que no se superi l’oferta que té
o tenen autoritzada per al primer curs de cada ensenyament, la programació de
l’oferta de llocs escolars o la proximitat entre els centres, però també l’impacte de
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les adscripcions en l’escolarització equilibrada de l’alumnat. En els municipis en
què es detectin desequilibris en l’escolarització de l’alumnat, l’adscripció entre
centres públics requereix amb caràcter preceptiu un informe d’impacte dels
diferents models possibles d’adscripció i de l’adequació del model proposat
respecte d’altres models alternatius possibles.
Per combatre la segregació escolar i els desequilibris en la composició social dels
centres, les adscripcions no han de reforçar itineraris entre centres segregats o
entre centres amb demanda feble, de manera que ajudin a consolidar els
desequilibris existents en un mateix territori. Amb caràcter general, cal evitar que
les escoles amb una elevada concentració d’alumnat socialment desfavorit estiguin
adscrites a instituts amb aquesta mateixa composició social, quan hi ha alternatives
d’adscripció a la zona. Adscriure escoles guetitzades o amb demanda feble a
instituts amb una composició social afavorida o amb demanda consolidada permet
revalorar la imatge de les escoles; i adscriure escoles socialment afavorides a
instituts amb composició social eminentment desfavorida permet heterogeneïtzar
l’alumnat d’aquests instituts i evitar l’elevada concentració de complexitat
educativa.

4. Reserva de places com a instrument clau de l’escolarització equilibrada
d’alumnat
 L’ampliació de supòsits per determinar la consideració de necessitats educatives
específiques derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals
desfavorides. A efectes del procés d’admissió d’alumnat, els supòsits que
determinen l’existència de necessitats educatives específiques tenen a veure amb
els factors que comporten risc de patir desigualtat educativa i que, consegüentment,
requereixen una atenció específica al sistema educatiu, sigui a partir de les
modalitats de suport educatiu establertes en el Decret 150/2017, sigui a través
d’altres pràctiques orientades a prevenir, atendre o compensar aquests factors de
risc. Les necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques i socioculturals desfavorides que es tenen en compte en el
procés d’admissió d’alumnat són: la incorporació tardana al sistema educatiu,
associada a la manca de competència lingüística en la llengua vehicular dels
aprenentatges o a una escolaritat prèvia deficitària; la situació de pobresa o el risc
de patir-la; la manca de recursos socioculturals de les famílies; l’existència de
periples migratoris recents i el caràcter nouvingut a Catalunya; el baix rendiment
acadèmic al llarg de l’escolaritat; les experiències de no-escolarització, absentisme
i abandonament escolar i les situacions de desemparament o acolliment. Aquests
supòsits, a excepció del baix rendiment acadèmic, es poden dictaminar abans de
l’inici de P3.
 La creació de la unitat de detecció per a la millora de la detecció. L’Administració
educativa i els ajuntaments creen una unitat de detecció, que s’ocupa de coordinar
les actuacions relacionades amb la detecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques. Per a la detecció i el dictamen de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques, es té en compte la informació que té l’Administració en
els registres i els sistemes d’acreditació documentats ja disponibles. Les diferents
administracions i serveis de la zona han de col·laborar amb l’Administració
educativa per a la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
 L’allargament de la durada de la reserva d’alumnat amb necessitats educatives
específiques fins a l’inici de curs. La reserva de places amb necessitats educatives
específiques es manté vigent just abans de la pèrdua de vigència de la llista
d’espera o, en tot cas, fins a l’inici del curs escolar, en funció de les necessitats
existents a cada zona escolar. En zones amb elevada segregació escolar o amb
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elevada mobilitat d’alumnat durant el curs escolar, la reserva de places es pot
allargar fins a l’inici de curs escolar.
 La reserva de places adequada al volum d’alumnat amb necessitats educatives
específiques present en cada zona d’escolarització, d’acord amb la detecció que se
n’hagi fet, ampliant-ne el nombre de places reservades, si escau. L’instrument de
la reserva de places està ben utilitzat si el nombre de places reservades establertes
en un determinat territori és equivalent al conjunt de la demanda escolar amb
necessitats educatives específiques, i si cap centre d’aquest territori escolaritza
una proporció d’alumnat amb necessitats educatives específiques superior a la
reserva de places feta. Si no és així, la dotació de places reservades no permet
garantir adequadament l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques.
 L’establiment de procediments d’admissió separats per a l’alumnat ordinari i
l’alumnat amb necessitats educatives específiques. La programació de l’oferta es
fa de manera diferenciada per a les places per a l’alumnat ordinari i per a les
places reservades per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
L’alumnat ordinari només pot ser matriculat a places ordinàries i l’alumnat amb
necessitats educatives específiques, a places reservades (vigents fins a l’inici de
curs).
 L’acompanyament de l’alumnat amb necessitats educatives específiques al llarg
del procés. Les comissions de garanties d’admissió, les oficines municipals
d’escolarització i els centres educatius tenen la funció d’acompanyar l’alumnat
amb necessitats educatives específiques assignat als centres escolars. Cal
desenvolupar mesures proactives d’assignació de plaça i d’acompanyament de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques en el procés ordinari d’admissió,
abans, durant i després del període de preinscripció, i també quan l’assignació es
fa fora de termini, per garantir-ne l’escolarització adequada als centres assignats.

5. Evitació de la sobreoferta a través de la programació de l’oferta
 L’evitació de la sobreoferta com a criteri de programació de l’oferta. L’existència
de zones amb sobreoferta, amb més places escolars que sol·licituds de plaça,
contribueix que els centres amb una demanda social més feble no puguin cobrir
les seves places i concentrin vacants, que debiliten encara més la seva demanda.
La sobreoferta, a més, facilita els processos de fugida de determinats centres o
zones per part de les famílies. El nou decret d’admissió incorpora com a criteri de
programació la necessitat d’evitar la sobreoferta.
 L’equilibri entre demanda potencial i oferta per zona. Amb l’objectiu d’evitar
situacions de sobreoferta que perjudiquin l’escolarització equilibrada d’alumnat i
que facilitin la fugida, el nou decret preveu que la programació de l’oferta hagi de
promoure l’equilibri entre la demanda potencial (alumnat empadronat amb edat
teòrica d’accés), la demanda real (sol·licituds) i les places en oferta per zona.
Aquest criteri ha de ser tingut en compte per part dels ajuntaments en les taules
locals de planificació.
Amb caràcter general, l’equilibri per zona entre places i alumnat resident és
especialment necessari en municipis amb segregació residencial i escolar. Les
zones limítrofes a zones amb una composició social més desfavorida o amb
centres d’alta complexitat han d’evitar la sobreoferta o la programació condicionada
exclusivament a la demanda real de la zona.
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En la programació de l’oferta, cal no afavorir moviments de demanda d’unes zones
cap a d’altres causats per dinàmiques associades a la segregació escolar.
En zones amb una composició socialment desfavorida i amb centres d’alta
complexitat, en canvi, pot prevaler en la programació de l’oferta la necessitat
d’atraure demanda procedent d’altres zones, si contribueix a heterogeneïtzar la
composició social dels centres.
 La consideració dels efectes de la creació i la supressió d’oferta sobre la segregació
escolar. El nou decret estableix com a criteri de programació de l’oferta l’impacte
sobre la segregació escolar a la zona. Les decisions adoptades en el marc de les
taules locals de planificació, on hi ha els ajuntaments, han de tenir en compte
aquests efectes a l’hora de crear o suprimir oferta.
Amb caràcter general, en cas de supressió d’oferta, cal valorar com a criteri
l’equilibri entre la proporció d’alumnat amb necessitats educatives específiques al
centre i la proporció d’aquest alumnat a la zona. La supressió de grups s’ha de fer
preferentment als centres que presentin una proporció significativament inferior
a la proporció que correspondria per zona. El tancament de centres s’ha de fer
preferentment als centres que presentin una proporció significativament superior
o inferior a la proporció que correspondria per zona.
En cas d’oferta insuficient per atendre les necessitats d’escolarització d’una zona,
cal adoptar la mesura de creació de l’oferta que tingui menys impacte en la
segregació escolar.
 La no-satisfacció del criteri de demanda social com a factor fonamental. El nou
decret d’admissió estableix que la demanda social dels centres com a criteri de
programació de l’oferta només s’aplica quan no té efectes negatius sobre la
segregació escolar. Des de la perspectiva de l’equitat, cal prendre decisions sobre
l’oferta final sense seguir bàsicament criteris de demanda. El seguiment de criteris
de demanda en la programació de l’oferta pot contribuir a consolidar els centres
més sol·licitats i a perjudicar els centres menys sol·licitats, generalment amb una
composició social més desfavorida.
Davant d’una situació de sobreoferta, les taules locals de planificació poden
proposar adoptar diferents opcions, sigui la reducció de ràtios als centres del
municipi, sigui la supressió de grups o el tancament de centres (en el cas del sector
públic), sigui la no-concertació de grups o centres (en el cas del sector concertat).
En tot cas, en zones amb segregació escolar, la decisió de tancar grups en un centre
i no pas en un altre no s’ha de justificar perquè el centre a qui es suprimeix oferta
té menys demanda que els altres, perquè pot contribuir a debilitar encara més la
demanda dels centres amb menys demanda.
 La programació de l’oferta inicial per al conjunt del Servei d’Educació de
Catalunya, amb garanties d’estabilitat per als centres. L’Administració educativa
programa, després d’escoltar la taula local de planificació, l’oferta inicial al
municipi per al conjunt de centres que formen el Servei d’Educació de Catalunya,
d’acord amb els mateixos criteris de programació, abans del procés ordinari de
preinscripció, tant per a centres públics com concertats.
En la programació de l’oferta a la zona, l’Administració educativa ha de vetllar per
donar estabilitat a l’oferta dels centres públics i privats concertats existents.
Aquesta estabilitat no ha de suposar el manteniment de situacions de sobreoferta
a la zona. L’estabilitat de l’oferta i l’oferta de places ja disponible són criteris de
programació de l’oferta.
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En cas de situacions de sobreoferta, preferiblement abans del procés d’admissió
d’alumnat, cal adoptar les mesures de programació de l’oferta necessàries per
promoure l’equilibri entre l’oferta de la zona i la demanda existent.
 La prohibició d’ampliar oferta quan hi hagi places vacants a la zona. El
Departament d’Educació no pot autoritzar increments de ràtio o d’unitats en
centres quan en altres centres de la zona hi hagi places vacants, a excepció dels
increments de ràtio per atendre l’alumnat amb necessitats educatives específiques
o altres circumstàncies excepcionals convenientment justificades i prèviament
tipificades.
 Els increments i les reduccions de ràtio com a mesura per combatre la segregació
escolar. El Departament d’Educació pot autoritzar, d’una manera excepcional i
motivada, un cop escoltades les taules locals de planificació o les comissions de
garanties d’admissió, increments i reduccions de ràtio, exclusivament com a
mesura per promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat. Els increments de
ràtio poden ser fins al 10% del nombre de llocs escolars per grup i poden ser útils
per garantir l’escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives
específiques als centres més sol·licitats, sense vacants.
Les reduccions de ràtio, en canvi, són adequades per evitar situacions de
sobreoferta i la concentració de vacants als centres menys sol·licitats, amb més
vacants, que posteriorment serveixen per escolaritzar matrícula fora de termini.
Cal tenir en compte que, abans del període ordinari de preinscripció, el Departament
d’Educació, a proposta de les taules locals de planificació, pot aplicar reduccions
de ràtio en l’oferta inicial en determinades zones amb sobreoferta de places, en
relació amb tots o alguns dels centres d’una mateixa zona educativa, sempre que
aquesta mesura sigui efectiva per evitar desequilibris en l’escolarització d’alumnat
entre centres.
 La prevenció sobre canvis de centre que reprodueixen la segregació escolar.
L’Administració educativa evita la mobilitat d’alumnat amb necessitats educatives
específiques entre centres escolars de la mateixa zona, especialment quan la
modificació de matrícula es fa des d’un centre amb una proporció més baixa
d’alumnat amb necessitats educatives específiques cap a un centre amb una
proporció més elevada. Amb aquest objectiu, la comissió de garanties d’admissió
(i els centres escolars) no proposa aquest canvi i aplica les mesures de planificació
de l’oferta per evitar que aquest canvi es pugui fer a petició de la família.
En cas que l’alumnat amb necessitats educatives específiques sol·liciti un canvi de
centre en el procés ordinari de preinscripció o per circumstàncies excepcionals,
s’ha de fer preferentment a un altre centre amb una proporció més baixa d’alumnat
amb necessitats educatives específiques, a excepció del procés d’admissió en el
canvi d’etapa.
De la mateixa manera, la comissió de garanties d’admissió i la Inspecció d’Educació
no han de facilitar canvis de centre causats per dificultats d’escolarització, per
problemes de convivència o per problemes en l’atenció de necessitats educatives
específiques a centres amb una elevada concentració de problemàtiques socials
(tot i tenir vacants).
 La flexibilització dels instruments de planificació escolar: l’oferta desigual de
places per grup i la reserva diferenciada. Els centres d’una mateixa zona poden
oferir un nombre de places per grup diferent, i també una reserva diferenciada,
sempre que sigui una mesura adequada per promoure l’escolarització equilibrada

EL PAPER DELS AJUNTAMENTS EN LA LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

77

d’alumnat i combatre la segregació escolar, d’acord amb les titularitats dels
centres.

6. Garanties de gratuïtat
 La gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques assignat als centres públics i concertats, amb els ajuts del Departament
d’Educació. L’assignació d’alumnat amb necessitats educatives específiques als
centres, d’acord amb criteris d’escolarització equilibrada, comporta la concessió
d’ajuts per garantir la gratuïtat de l’escolarització al centre assignat. El nou decret
preveu que l’Administració educativa estableixi ajuts per garantir l’accés de
l’alumnat socialment desfavorit a les activitats complementàries i als serveis
escolars, en funció de les seves característiques socioeconòmiques (art. 6.3, 50.3 i
202 LEC).
Aquests ajuts tenen per objectiu garantir la gratuïtat de les activitats escolars a
l’alumnat amb necessitats educatives específiques assignat als centres públics i
concertats.
 Els criteris d’accessibilitat econòmica i de no-exclusió de les activitats escolars.
La provisió d’activitats complementàries i de serveis escolars per part dels centres
públics i privats, excloses de la gratuïtat, està sotmesa als criteris d’accessibilitat
econòmica i de no-exclusió.
El criteri d’accessibilitat econòmica consisteix a procurar l’accés en igualtat
d’oportunitats de l’alumnat a aquestes activitats i serveis, sense que la seva
situació socioeconòmica hi suposi un impediment.
El criteri de no-exclusió consisteix a evitar la no-participació de l’alumnat per
raons econòmiques. Els centres públics i concertats vetllen perquè cap alumne
amb dificultats per sufragar-ne el cost quedi exclòs de les activitats complementàries
(art. 4 del Decret 198/1987, de 19 de maig), amb el suport de l’Administració
educativa.
El criteri d’accessibilitat econòmica i el de no-exclusió, que són compatibles amb
la no-gratuïtat de les activitats complementàries, serveis escolars i activitats
extraescolars, es materialitzen a través de: els ajuts de l’Administració educativa,
dels ajuntaments i dels consells comarcals; les mesures d’accessibilitat econòmica
desenvolupades pels mateixos centres; el caràcter no lucratiu de les activitats i
serveis; l’autorització de les quotes i l’establiment de les quanties màximes de les
activitats complementàries per part del Departament d’Educació, i la comunicació
a la Inspecció d’Educació sobre l’alumnat que no accedeix a les activitats
complementàries.
 La comunicació de la no-participació en les activitats complementàries. Els
centres públics i concertats tenen el deure d’informar la Inspecció d’Educació
sobre la relació d’alumnat que no fa les activitats complementàries i el motiu que
ho justifica. La Inspecció d’Educació sol·licita als centres aquesta informació un
cop per curs i els centres li trameten.
 La publicitat activa del finançament públic i de les quotes del centre. Els centres
públics i privats concertats han d’informar de les quotes que les famílies han
d’abonar en concepte d’activitats complementàries (sisena hora, sortides i altres),
serveis escolars (menjador escolar i altres), inscripció a l’associació de famílies
d’alumnat i altres, i també de les aportacions econòmiques voluntàries que es
demanin. Aquestes quotes i aportacions s’han de publicar amb el seu règim legal
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de pagament, en què s’indiqui si tenen caràcter voluntari, en el portal d’internet
del centre.
 Les garanties de voluntarietat de les activitats complementàries i dels serveis
escolars (i de les quotes associades). Les activitats complementàries, els serveis
escolars i les activitats extraescolars queden excloses de la gratuïtat (art. 51 LODE)
i la participació és voluntària (art. 50.3 LEC; art. 51 LODE; art. 88 LOE).
Les garanties de voluntarietat són: (a) els centres públics i concertats informen les
famílies sobre les activitats complementàries i els serveis escolars, els horaris i el
seu caràcter voluntari; (b) per a la participació de l’alumnat en els serveis escolars
i les activitats extraescolars, les famílies ho han de sol·licitar o autoritzar de
manera expressa; (c) l’escolarització de l’alumnat als centres públics o concertats
no està vinculada a la participació a les activitats complementàries, a les activitats
extraescolars o a l’ús de serveis escolars que requereixin una aportació econòmica;
(d) la ubicació de les activitats complementàries en l’horari escolar ha de fer
possible la voluntarietat de la participació; (e) la no-participació a les activitats
complementàries no pot suposar discriminació o modificació de l’horari lectiu; (f)
les activitats complementàries tenen caràcter no lectiu i no poden estar destinades
a desenvolupar el currículum oficial establert per a cada etapa o nivell
d’ensenyament (art. 54.2 LEC; art. 1.1 i 3 del Decret 198/1987, de 19 de maig).
En cas que no es compleixin aquestes garanties de voluntarietat, el centre no pot
imposar el pagament de quotes i ha de vetllar perquè tot l’alumnat pugui fer les
activitats complementàries i fer ús dels serveis escolars.
Les activitats que es desenvolupen o es presten dins l’horari lectiu no haurien
d’estar sotmeses al pagament de quotes, també les activitats que es fan fora del
recinte escolar. Amb aquest propòsit, les administracions proporcionen facilitats
als centres escolars per a l’organització d’activitats i de sortides d’accés gratuït.
 La voluntarietat de les aportacions a fundacions i associacions. En l’escolarització
d’alumnat en els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts, els centres
públics i concertats no poden imposar l’obligació de fer aportacions a fundacions
o associacions de qualsevol tipus (art. 50.2 LEC; art. 88.1 LOE). El pagament
d’aquestes aportacions a fundacions o de quotes a associacions de famílies
d’alumnat és voluntari. Cap alumne (ni la seva família) està obligat a formar part
d’una associació pel fet d’estar escolaritzat en un centre.

7. La gestió de la informació en el procés d’admissió
 Les portes obertes compromeses amb el Servei d’Educació de Catalunya. Els
centres públics i privats concertats garanteixen a les portes obertes i altres
sistemes d’informació el compromís amb els principis d’equitat i d’inclusió de la
diversitat social del seu entorn, sense promoure actuacions orientades a atraure
determinats perfils socials de famílies i a dissuadir la demanda d’altres.
En els sistemes d’informació disponibles (portes obertes, díptics informatius,
xarxes socials, etc.), els centres públics i privats concertats es comprometen a
donar una imatge positiva dels centres que integren el Servei d’Educació de
Catalunya, sense difondre discursos competitius que menysvalorin els projectes
educatius dels centres de l’entorn.
L’Administració educativa i els ajuntaments han de promoure pràctiques que
contribueixin a la valoració positiva entre les famílies de l’oferta existent a la zona
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educativa i han de combatre els desequilibris en l’escolarització d’alumnat i
garantir l’equitat entre els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
 Els límits d’accés a la informació pública a dades que poden afectar la segregació
escolar. D’acord amb l’ús reservat de la informació individualitzada dels agents i
dels centres i serveis educatius prevista en l’article 184.1.c) de la Llei 12/2009, de
10 de juliol, d’educació, i també amb els límits al dret d’accés a la informació
pública previstos en l’article 21.1.e) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i atès que la difusió de
les dades individualitzades dels centres sobre la composició social dels centres o
sobre els resultats acadèmics de l’alumnat matriculat té efectes sobre la
segregació escolar del sistema, el decret prohibeix la difusió activa i a petició de
terceres persones dels resultats de les proves d’avaluació desagregada per centre
i per alumne en què consti el nom del centre i de l’alumnat, les dades sobre la
composició social de l’alumnat matriculat als centres en què consti el nom del
centre i altres informacions sensibles del centre a efectes de la lluita contra la
segregació escolar.
Aquesta prohibició no afecta els agents que intervenen en la gestió del procés
d’admissió d’alumnat o els organismes que s’ocupen de supervisar-lo
(administracions locals, oficines municipals d’escolarització, comissions de
garanties d’admissió, taules locals de planificació).
 El suport als centres amb una demanda més feble i els programes de
desegregació. Els centres amb una demanda més feble o amb una composició
social més desfavorida han de rebre suport específic per part de l’Administració
educativa i de les administracions locals, mentre perduri aquesta situació, per
promoure la consolidació de la seva demanda en el procés d’admissió d’alumnat.
Aquesta discriminació positiva incorpora, entre altres aspectes, la millora dels
seus sistemes de publicitat activa, les campanyes de sensibilització, la consolidació
de la direcció i la seva plantilla, la participació en programes de desegregació
(projectes magnet, etc.), la participació en programes d’innovació o la millora
dels projectes educatius en els àmbits de l’aprenentatge de la lectura, de les
llengües estrangeres, de la tecnologia, de les ciències, de les arts o de l’educació
en valors.
 El coneixement actualitzat de les places vacants per part de les comissions de
garanties d’admissió i de les oficines municipals d’escolarització. Les comissions
de garanties d’admissió i les oficines municipals d’escolarització han de tenir
coneixement actualitzat de les places vacants als centres escolars.
 La tramitació electrònica de la preinscripció i la matrícula: el registre electrònic.
La preinscripció es pot tramitar telemàticament, a través de l’oficina electrònica
de preinscripció que el Departament d’Educació posa a l’abast per presentar les
sol·licituds de preinscripció i conèixer l’estat del procés d’admissió, d’acord amb
el dret i l’obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions
públiques previst en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques (art. 14). Els centres públics i concertats
tenen accés a la informació sobre les sol·licituds de preinscripció presentades i
introduïdes a l’oficina electrònica de manera immediata.
L’Administració educativa ha de desenvolupar els sistemes necessaris per a
l’automatització de la documentació que han de presentar les famílies en la
preinscripció, sempre que sigui possible (domicili, renda, etc.), i també per a
l’automatització de l’assignació de plaça escolar.
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8. Avaluació de la segregació escolar
 L’elaboració dels informes d’impacte. El nou decret preveu l’elaboració d’informes
d’impacte en el cas de canvis en els models de zonificació escolar i d’adscripció
entre centres en el pas de primària a secundària (en el cas dels centres públics).
Les administracions afectades elaboren aquests informes per estudiar l’impacte
dels diferents models possibles de zonificació i d’adscripció en l’escolarització
equilibrada d’alumnat i acreditar l’adequació del model proposat respecte d’altres
models alternatius possibles.
El nou decret també preveu informes d’impacte sobre la segregació escolar
preceptius en els casos de creació, supressió i integració de centres públics, o
també en el cas de creació i supressió de grups en centres existents.
 L’anàlisi de la baixa demanda o de la pèrdua d’alumnat en determinats centres.
El nou decret preveu que el Departament d’Educació avaluï anualment, en el marc
de les taules locals de planificació on també participen els ajuntaments, els nivells
de segregació escolar al municipi i les raons que expliquen la baixa demanda de
determinats centres o la progressiva pèrdua d’alumnat en el procés d’admissió
d’alumnat, a fi d’adoptar les mesures de programació de l’oferta més adequades
per consolidar la demanda dels centres i combatre la segregació escolar.

El desenvolupament de sistemes de recollida de dades sobre la composició
social dels centres. El decret també preveu que el Departament d’Educació reculli
la informació sobre les característiques socials de l’alumnat. Aquesta recollida de
dades pot requerir la col·laboració dels ajuntaments i la informació sobre la
composició social dels centres hauria de ser analitzada, com a mínim, en el marc
de les taules locals de planificació, a fi de poder adoptar les mesures que escaiguin.
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