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1. INTRODUCCIÓ
El març del 2019, el Departament d’Educació i el Síndic de Greuges van subscriure
el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, juntament amb la majoria de
municipis de més de 10.000 habitants i els membres de la comunitat educativa
(entitats municipalistes, patronals dels centres concertats, sindicats, federacions
d’associacions de famílies d’alumnat i entitats de referència en l’àmbit de
l’educació) i de l’arc parlamentari i institucional.
Aquest Pacte inclou trenta actuacions i cent vuitanta-nou mesures concretes en
nou àmbits que el Departament d’Educació i la resta d’agents signataris, d’acord
amb les seves funcions i competències, es van comprometre a implementar, tant
com es pogués, durant els quatre o cinc anys posteriors a la seva signatura.
El Pacte conté una sèrie d’instruments de seguiment que tenen com a objectiu
avaluar-ne i impulsar-ne la implementació. Un d’aquests instruments és l’informe
bianual de balanç, que el Síndic de Greuges es va comprometre a elaborar cada dos
anys mentre el Pacte estigués vigent i a presentar-lo al Parlament de Catalunya,
amb l’anàlisi de les actuacions desenvolupades i també amb l’actualització de la
diagnosi sobre els nivells de segregació escolar del sistema a través d’indicadors
qualitatius i quantitatius. A través d’aquest informe, el Síndic de Greuges dona
resposta a aquest compromís.
Aquest informe de balanç s’estructura a l’entorn de vuit capítols. En un primer
capítol s’exposa l’anàlisi de les dades de l’evolució dels nivells de segregació
escolar per al conjunt de Catalunya i per als municipis de més de 10.000 habitants,
amb una atenció especial als canvis que s’han pogut produir d’ençà de la posada
en marxa del Pacte.
En els següents tres capítols s’analitza el grau de desplegament de les mesures
previstes en el Pacte i de compliment dels compromisos adquirits, agrupades en
tres blocs clau: la gestió del procés d’admissió, on destaca com a pedra angular
l’aprovació del nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de
Catalunya; la millora de les garanties de gratuïtat i de finançament dels centres
públics i concertats, on es troba l’estudi del cost de la plaça escolar com a guia per
a les mesures relacionades amb la supressió de les barreres econòmiques, i,
finalment, la consolidació dels projectes educatius dels centres amb elevada
complexitat, que compta amb el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE)
com a element de referència. Aquests tres instruments de política educativa, el
nou marc normatiu, l’estudi del cost de la plaça i el PMOE, elaborats a partir de la
signatura del Pacte, són les pedres angulars a partir de les quals pivota o parteix el
desplegament de la majoria de mesures previstes en el Pacte.
A continuació, abans del capítol final de conclusions i recomanacions, l’informe
conté dos capítols que analitzen monogràficament dos àmbits educatius també
relacionats amb la segregació escolar, el de l’educació inclusiva i el de l’educació
infantil de primer cicle, i un darrer capítol que revisa com s’han desenvolupat els
principals instruments de seguiment i impuls del Pacte.
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2. L’EVOLUCIÓ DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA
2.1. LA SEGREGACIÓ ESCOLAR DE L’ALUMNAT ESTRANGER
L’anàlisi dels nivells de segregació escolar està molt condicionada per la
disponibilitat de dades estadístiques sobre la composició social dels centres, que
encara és molt limitada.
La manca de dades estadístiques actualitzades desagregades per centre a
Catalunya sobre el nivell d’estudis o sobre l’estatus socioeconòmic dels progenitors,
que són dos dels factors que més incideixen en la igualtat d’oportunitats dels
infants en l’àmbit educatiu, dificulta elaborar una anàlisi realment comprensiva
de la problemàtica.
Com a aproximació del nivell socioeconòmic de les famílies, l’estadística oficial
proveeix dades sobre la nacionalitat de l’alumnat, sobre la concurrència de
necessitats educatives específiques o sobre la concessió de beques de menjador
escolar. Val a dir, però, que les dades d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per raons socioeconòmiques i de beneficiaris de beques de menjador
escolar són poc fiables encara per fer una anàlisi dels desequilibris en la composició
social dels centres. En el primer cas, perquè no hi ha criteris prou compartits i
consolidats que permetin equiparar a escala local la detecció d’alumnat amb
necessitats educatives específiques i, en el segon cas, perquè no tot l’alumnat en
situació de risc de pobresa fa ús del servei de menjador escolar per les dificultats
d’assumir el copagament previst en el cas dels ajuts parcials, i perquè la majoria
de centres de secundària públics no disposa de servei de menjador escolar (i,
conseqüentment, el seu alumnat no sol·licita ajut).
La fiabilitat més gran de les dades de nacionalitat com a principal dada disponible
d’origen social de l’alumnat fa que l’anàlisi se centri principalment en la segregació
escolar de l’alumnat estranger, tot i que també s’utilitzen les dades d’alumnat amb
necessitats educatives específiques per la significació que tenen per a les polítiques
d’escolarització equilibrada de l’alumnat.
Per mesurar el nivell d’equitat en la distribució de l’alumnat estranger i de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques entre centres, s’ha adoptat
l’índex de dissimilitud1, que mesura la proporció del grup analitzat que
(hipotèticament) hauria de canviar d’escola per aconseguir una distribució
perfectament igualitària (oscil·la entre 0 i 1, i la situació de perfecta igualtat és 0 i
la de màxima desigualtat, 1). Un índex de dissimilitud del 0,5, per exemple, ens
indica que, per aconseguir una distribució perfectament equitativa, el 50 % de
l’alumnat estranger o de l’alumnat amb necessitats educatives específiques hauria
d’estar escolaritzat en altres centres.
Per avaluar l’impacte del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya s’han pres
en consideració les dades disponibles el curs 2018/2019, just abans de la seva
signatura, i les dades disponibles el curs 2020/2021 (darrer curs completat) i
2021/2022 (fins al novembre del 2021).
En l’anàlisi global per al conjunt de Catalunya s’han tingut en compte tots els
centres que estan ubicats en municipis que, com a mínim, disposen de dos centres
amb els mateixos ensenyaments impartits. En l’anàlisi específica a escala local, en
En el cas de l’anàlisi de la segregació en la distribució de l’alumnat estranger, aquest índex es
calcula: D = ½ ∑esc valor abs (estrescola / estrmunicipi - espescola / espmunicipi)

1
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canvi, formen part del nostre univers de municipis aquells que tenen més de 10.000
habitants i que també tenen, com a mínim, dos centres per ensenyament. Hi ha 122
municipis que compleixen aquests criteris a primària i 111 a l’ESO.
Des de la signatura del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, s’han reduït un
10 % els nivells de segregació escolar al sistema educatiu
L’any 2016, el Síndic de Greuges va presentar dos informes extraordinaris, La
segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat, i La segregació
escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització, que destacaven la manca d’avenços
estructurals significatius en la reducció dels desequilibris en la composició social
dels centres al llarg de la darrera dècada.
L’anàlisi de l’evolució dels índexs de dissimilitud concloïa que, d’ençà del curs
2006/2007, tant a primària com a secundària, no s’havien produït avenços
significatius en la lluita contra la segregació escolar de l’alumnat estranger: mentre
el curs 2006/2007, per garantir una escolarització plenament equilibrada de
l’alumnat estranger a primària, hagués calgut (hipotèticament) canviar de centre
el 49 % d’aquest alumnat, el curs 2013/2014 aquesta proporció se situava en el 48
%.
No obstant això, des de l’any 2016 s’ha produït un canvi de tendència, amb un
procés lent però sostingut de reducció progressiva dels nivells de segregació
escolar del sistema educatiu. D’ençà de la signatura del Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya, entre els cursos 2018/2019 i 2021/2022, aquesta reducció ha
estat del 10 % a primària i a secundària. Mentre el curs 2018/2019 calia
(hipotèticament) canviar de centre el 44 % de l’alumnat estranger a primària i el 35
% a secundària per garantir una escolarització plenament equilibrada d’aquest
alumnat, el curs 2021/2022 (novembre) aquesta proporció és del 39 % a primària i
del 32 % a secundària (vegeu la taula 1).
Taula 1. Evolució dels nivells de segregació escolar a Catalunya (2011-2021)
Etapa

2011/2012

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Primària

0,47

0,48

0,47

0,47

0,45

Secundària
Etapa

0,38
2011/2012

0,39
2013/2014

0,38
2014/2015

0,38
2015/2016

0,36
2016/2017

2017/2018 2018/2019
0,44
0,36

0,44
0,35

2017/2018 2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022
(nov.)

0,41

0,40

0,39

0,34
2019/2020

0,33
2020/2021

0,32
2021/2022
(nov.)

P3

…

…

…

0,51

0,49

0,47

0,45

0,43

0,42

0,43

1r ESO

…

…

…

0,39

0,38

0,38

0,37

0,36

0,34

0,33

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO
com a secundària. A diferència de l’anàlisi per municipis, que es limita als municipis més grans de 10.000
habitants, els índexs de dissimilitud d’aquesta taula estan calculats per a tots els municipis catalans que tenen,
com a mínim, dos centres de primària o dos centres de secundària.
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Tot i que augmenta la proporció d’alumnat estranger escolaritzat al sistema educatiu,
no augmenta el nombre de centres amb elevada concentració d’alumnat estranger
Els desequilibris en l’escolarització de l’alumnat estranger provoquen, de vegades,
concentracions elevades d’aquesta tipologia d’alumnat en determinats centres (fins al
punt, en alguns casos, de guetitzar-ne la composició social).
A Catalunya, el curs 2021/2022 hi ha un total de 124 centres de primària amb més d’un
50 % d’alumnat estranger, el 5,4 % del total, 10 dels quals amb més del 70 %. I a
secundària hi ha 9 centres amb més d’un 50 % d’alumnat estranger, el 0,8 % del total,
1 dels quals amb més del 70 % (vegeu la taula 2 i el gràfic 1). El curs 2018/2019, just
abans de la signatura del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, el nombre de
centres amb més del 50 % d’alumnat estranger era equivalent tant a primària (124, el
5,3 % del total) com a secundària (10, el 0,9 % del total).
Per ara, les mesures adoptades en el marc del Pacte no semblen haver tingut efectes
sobre la reducció dels centres amb elevada concentració d’alumnat estranger (més del
50 %). Val a dir, però, que aquesta evolució es produeix en un context d’increment de
l’escolarització d’alumnat estranger a primària i a secundària, la qual cosa ha provocat
un augment global de la proporció d’alumnat estranger escolaritzat als diferents
centres, i també que a primària s’està produint una reducció del nombre de centres
amb més del 70 % d’alumnat estranger (que ha passat de 20 centres el curs 2018/2019
a 10 centres el curs 2021/2022).
Respecte al curs 2011/2012, els centres amb una elevada concentració d’alumnat
estranger s’han incrementat a primària (aleshores el nombre de centres amb més
d’un 50 % d’alumnat estranger era de 78, el 3,4 % del total) i s’han reduït a secundària
(amb 37 centres amb més d’un 50 % d’alumnat estranger el curs 2011/2012, el 3,5 %
del total).
Taula 2. Centres segons la concentració d’alumnat estranger a Catalunya (2011-2021)
Primària

> 70 %

> 60 %

> 50 %

> 40 %

> 30 %

> 20 %

< 20 %

Total

% alumnat
estranger
EI-EP

2011/2012

20

15

43

65

135

260

1776

2314

…

2013/2014

20

21

60

62

146

247

1785

2341

13,1

2018/2019

19

30

75

96

164

278

1689

2351

16,0

2020/2021

9

32

76

125

174

337

1574

2327

17,6

2021/2022
(nov.)

10

35

79

130

184

376

1503

2317

18,4

< 20 %

Total

Secundària

> 70 %

> 60 %

> 50 %

> 40 %

> 30 %

> 20 %

% alumnat
estranger
ESO

2011/2012

8

9

20

38

81

165

732

1053

…

2013/2014

4

8

12

30

65

139

808

1066

14,6

2018/2019

0

4

6

21

50

114

926

1121

11,8

2020/2021

0

2

9

25

58

131

930

1155

12,5

2021/2022
(nov.)

1

4

4

30

71

135

920

1165

13,2

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO
com a secundària.
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Gràfic 1. Proporció de centres amb més del 50 % d’alumnat estranger a Catalunya (2011-2021)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO
a 4t d’ESO com a secundària.

Existència d’importants desigualtats territorials en els nivells de segregació escolar
dels municipis: hi ha municipis catalans amb una elevada segregació escolar
L’anàlisi de les dades a escala local posa de manifest que hi ha importants desigualtats
territorials en l’impacte de la segregació escolar, i que aquestes desigualtats
s’expliquen, segons cada cas, per la confluència d’un o més 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, desplegament de polítiques d’escolarització equilibrada d’alumnat, etc.).
El curs 2020/2021, els deu municipis catalans més grans de 10.000 habitants amb més
segregació escolar interna de l’alumnat estranger a primària són Molins de Rei,
Ripollet, Montornès del Vallès, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Tarragona, les
Franqueses del Vallès, Terrassa, Esplugues de Llobregat i Lleida (vegeu la taula 3 i la
taula 48 de l’Annex 1). Els deu municipis catalans amb més segregació escolar interna
a secundària obligatòria són Montgat, Badalona, Esplugues de Llobregat, la Garriga,
Tarragona, Barcelona, Molins de Rei, Ripollet, l’Hospitalet de Llobregat i Parets del
Vallès (vegeu la taula 4 i la taula 49 de l’Annex 2).

PRIMER INFORME DE BALANÇ SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

11

Taula 3. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants a Catalunya amb nivells de segregació
(índexs de dissimilitud) més elevats a primària (2020/2021 i 2021/2022)

Molins de Rei

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3 (2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,53

0,55

0,51

0,55

5,9

0,13

Ripollet

0,50

0,42

0,51

0,55

15,3

0,31

Montornès del
Vallès

0,49

0,54

0,50

0,55

17,0

0,36

Badalona

0,48

0,49

0,45

0,52

18,8

0,36

Sant Feliu de
Llobregat

0,48

0,38

0,45

0,40

7,9

0,20

Tarragona

0,48

0,50

0,49

0,56

23,3

0,27

Franqueses del
Vallès, les

0,47

0,31

0,46

0,46

9,8

0,41

Terrassa

0,47

0,46

0,46

0,46

19,4

0,29

Esplugues de
Llobregat

0,46

0,46

0,44

0,43

14,3

0,21

Lleida

0,46

0,46

0,46

0,50

23,7

0,29

Sant Joan Despí

0,46

0,47

0,46

0,49

10,6

0,23

Olesa de Montserrat

0,44

0,46

0,44

0,59

10,7

0,23

Sabadell

0,44

0,52

0,44

0,48

17,7

0,26

Sant Sadurní
d’Anoia

0,44

0,43

0,42

0,44

10,7

0,16

Montgat

0,43

0,39

0,47

0,48

17,0

0,14

Montcada i Reixac

0,42

0,48

0,41

0,40

18,8

0,28

Sant Boi de
Llobregat

0,42

0,42

0,41

0,39

13,6

0,21

Barcelona

0,40

0,39

0,37

0,37

19,3

0,24

Gavà

0,40

0,38

0,40

0,46

8,9

0,25

Rubí

0,40

0,37

0,41

0,42

17,5

0,24

Sant Adrià de Besòs

0,40

0,38

0,38

0,41

14,0

0,20

Cornellà de
Llobregat

0,38

0,36

0,37

0,36

21,6

0,27

Tortosa

0,38

0,28

0,36

0,35

23,3

0,27

Cerdanyola del
Vallès

0,37

0,41

0,34

0,43

9,8

0,26
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ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3 (2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

Santa Coloma de
Gramenet

0,37

0,40

0,37

0,39

28,5

0,31

Vila-seca

0,37

0,42

0,35

0,29

16,0

0,23

Cambrils

0,35

0,42

0,34

0,44

19,3

0,16

Deltebre

0,35

0,42

0,31

0,30

12,2

0,11

Salou

0,35

0,28

0,34

0,28

27,7

0,23

Santa Perpètua de
Mogoda

0,35

0,48

0,36

0,40

11,1

0,35

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i Idescat.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària. En color taronja,
s’assenyalen els 30 municipis amb un percentatge més elevat d’alumnat estranger i amb un nivell de
segregació residencial de la població estrangera més elevat.

Taula 4. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants a Catalunya amb nivells de segregació
(índexs de dissimilitud) més elevats a secundària (2020/2021 i 2021/2022)

Montgat

ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,46

0,50

0,42

0,34

13,9

0,14

Badalona

0,40

0,40

0,38

0,38

13,9

0,36

Esplugues de
Llobregat

0,40

0,40

0,34

0,33

10,3

0,21

Garriga, la

0,39

0,43

0,46

0,50

8,8

0,11

Tarragona

0,39

0,34

0,38

0,34

16,1

0,27

Barcelona

0,38

0,38

0,35

0,34

14,7

0,24

Molins de Rei

0,38

0,34

0,37

0,24

4,9

0,13

Ripollet

0,38

0,37

0,39

0,47

9,2

0,31

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,37

0,36

0,35

0,35

21,4

0,29

Parets del Vallès

0,37

0,37

0,31

0,28

5,2

0,16

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,33

0,42

0,48

4,3

0,16

Sant Feliu de
Llobregat

0,35

0,33

0,33

0,28

5,6

0,20

Sabadell

0,34

0,39

0,35

0,39

11,6

0,26
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ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)
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ID residencial
(nacionalitat)

Sant Cugat del
Vallès

0,33

0,37

0,32

0,35

10,1

0,16

Cornellà de
Llobregat

0,32

0,32

0,30

0,33

16,4

0,27

Terrassa

0,32

0,36

0,31

0,34

14,0

0,29

Montcada i Reixac

0,30

0,26

0,29

0,32

14,8

0,28

Olesa de Montserrat

0,30

0,41

0,30

0,30

6,0

0,23

Caldes de Montbui

0,29

0,32

0,35

0,65

4,5

0,19

Canovelles

0,29

0,15

0,28

0,19

15,3

0,35

Piera

0,29

0,41

0,37

0,56

7,1

0,19

Lleida

0,28

0,27

0,28

0,30

16,8

0,29

Reus

0,28

0,28

0,26

0,28

15,7

0,26

Malgrat de Mar

0,27

0,37

0,24

0,28

9,0

0,18

Masnou, el

0,27

0,31

0,24

0,28

8,5

0,17

Premià de Mar

0,27

0,20

0,27

0,33

11,0

0,25

Salt

0,27

0,19

0,22

0,23

36,8

0,26

Sant Boi de
Llobregat

0,27

0,21

0,26

0,31

8,4

0,21

Santa Coloma de
Gramenet

0,27

0,30

0,27

0,25

20,0

0,31

Esparreguera

0,26

0,28

0,27

0,29

5,2

0,20

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i Idescat.
Nota: ens referim als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO com a secundària. S’han exclòs els municipis que
no tenen dos o més centres de secundària. En color taronja, s’assenyalen els 30 municipis amb un
percentatge més elevat d’alumnat estranger i amb un nivell de segregació residencial de la població
estrangera més elevat.

Un dels factors que més incidència té en els nivells de segregació escolar a escala
local és la segregació residencial. Els municipis amb més segregació residencial
tendeixen a tenir nivells de segregació escolar més elevats. Prop del 30 % de les
diferències en els nivells de segregació escolar entre municipis s’expliquen per la
incidència de les diferències en els nivells de segregació residencial (vegeu el gràfic
2). De fet, dels 30 municipis amb més segregació escolar a primària, 16 es troben
entre els municipis amb més segregació residencial de la població estrangera (i 13
en el cas de secundària). És important considerar aquesta relació per la probabilitat
més gran dels municipis amb segregació residencial de tenir una incidència més
gran de la segregació escolar.
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Gràfic 2. Relació entre els nivells de segregació escolar i residencial (índexs de dissimilitud) als
municipis més grans de 10.000 habitants de Catalunya (2021/2022)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i Idescat.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO a
4t d’ESO com a secundària.

En canvi, aquests municipis amb més segregació escolar de l’alumnat estranger
no tenen, necessàriament, un pes elevat del fet migratori, ni tan sols amb la
presència de centres amb elevada concentració d’alumnat estranger. El nivell de
segregació escolar a través de l’índex de dissimilitud estableix els desequilibris
en la distribució de l’alumnat estranger, no pas el nivell de concentració d’aquest
alumnat en determinats centres.
A primària, dels 30 municipis amb més segregació escolar de l’alumnat estranger,
només dos, Santa Coloma de Gramenet i Salou, estan entre els 30 municipis amb
un percentatge d’alumnat estranger més elevat. I a secundària, només sis,
Tarragona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Lleida, Salt i Santa
Coloma de Gramenet, es troben en aquesta mateixa situació.
De fet, com ja s’havia destacat en els informes del Síndic de l’any 2008 i 2016,
l’anàlisi feta amb dades del curs 2020/2021 torna a evidenciar que no hi ha una
relació positiva estadísticament significativa entre el nivell de segregació escolar
dels municipis i el pes del fet migratori (vegeu el gràfic 3): no es pot afirmar que
els municipis amb més alumnat estranger tinguin nivells de segregació més
elevats.
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Gràfic 3. Relació entre els nivells de segregació (índexs de dissimilitud) i el percentatge
d’alumnat estranger a primària i a secundària als municipis més grans de 10.000 habitants
de Catalunya (2021/2022)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 fins a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO
a 4t d’ESO com a secundària.

En aquesta línia, cal destacar que els factors que ja ajudaven a entendre les
diferències entre municipis l’any 2008 i 2016 continuen essent determinants en
l’actualitat. Factors com ara el pes del sector privat al municipi o el grau de
corresponsabilitat del sector privat en l’escolarització d’alumnat estranger
incideixen en la segregació escolar i expliquen parcialment les diferències entre
municipis.
D’una banda, els municipis amb un pes més elevat del sector privat acostumen a
tenir nivells de segregació escolar més elevats. I, d’altra banda, els municipis
amb un nivell de corresponsabilitat del sector privat en l’escolarització d’alumnat
estranger més elevat acostumen a tenir nivells de segregació escolar més baixos.
En el cas de Molins de Rei, per exemple, per aconseguir equilibrar plenament la
distribució d’alumnat estranger entre els centres, caldria canviar d’escola
(hipotèticament) el 53 % de l’alumnat estranger a primària i el 38 % a secundària;
en el cas de Badalona, el 48 % a primària i el 40 % a secundària; en el cas de
Ripollet, el 50 % a primària i el 38 % a secundària; en el cas de Tarragona, el 48 %
a primària i el 39 % a secundària; i en el cas d’Esplugues de Llobregat, el 46 % a
primària i el 40 % a secundària.
Per contra, el curs 2020/2021 els deu municipis catalans amb menys segregació
escolar a primària són Sant Andreu de Llavaneres, l’Escala, Santa Coloma de
Farners, Arenys de Mar, la Ràpita, Banyoles, Sant Celoni, Palamós, Tàrrega i
Cubelles (vegeu la taula 5 i la taula 48 de l’Annex 1). Els deu municipis catalans
amb menys segregació escolar interna a secundària obligatòria són Vilassar de
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Mar, la Bisbal d’Empordà, Castellbisbal, Ripoll, Corbera de Llobregat, Palamós,
Torelló, Cassà de la Selva, Canet de Mar i Santa Coloma de Farners (vegeu la taula
6 i la taula 49 de l’Annex 2).
Taula 5. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants a Catalunya amb nivells de segregació
(índexs de dissimilitud) més baixos a primària (2020/2021 i 2021/2022)

Sant Andreu de
Llavaneres

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,04

0,18

0,09

0,34

9

0,09

Alcanar

0,05

0,11

0,05

0,1

27

…

Escala, l’

0,05

0,09

0,03

0,04

31,4

0,15

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,11

0,1

0,06

31,9

0,21

Arenys de Mar

0,1

0,21

0,14

0,14

12,7

0,09

Ràpita, la

0,11

0,25

0,12

0,31

20,2

0,1

Banyoles

0,12

0,18

0,13

0,17

27

0,23

Sant Celoni

0,12

0,27

0,11

0,18

13,5

0,14

Palamós

0,13

0,1

0,11

0,13

17,3

0,1

Tàrrega

0,13

0,27

0,11

0,08

33,8

0,1

Cubelles

0,13

0,33

0,1

0,33

14,2

0,14

Abrera

0,14

0,01

0,2

0,12

6,8

0,21

Bisbal d’Empordà, la

0,14

0,15

0,13

0,14

29,1

0,17

Ripoll

0,15

0,14

0,16

0,26

24,5

0,19

Canovelles

0,15

0,31

0,15

0,32

28,8

0,35

Lliçà d’Amunt

0,15

0,22

0,13

0,74

2,7

0,1

Torelló

0,15

0,21

0,13

0,26

20,6

0,13

Vilanova del Camí

0,15

0,38

0,11

0,21

11,2

0,06

Canet de Mar

0,16

0,26

0,15

0,21

9,3

0,09

Vilassar de Mar

0,16

0,46

0,12

0,18

6,7

0,17

Mollerussa

0,17

0,19

0,19

0,32

40

0,15

Vilanova i la Geltrú

0,17

0,36

0,19

0,25

12,3

0,18
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ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)
(nov.)

ID
P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)
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ID residencial
(nacionalitat)

Balaguer

0,17

0,14

0,17

0,15

30,4

0,18

Cunit

0,17

0,15

0,16

0,16

21

0,13

Pallejà

0,18

0,4

0,21

0,36

5,4

0,12

Premià de Mar

0,18

0,17

0,2

0,26

19

0,25

Berga

0,19

0,29

0,22

0,31

23,2

0,24

Torredembarra

0,19

0,36

0,2

0,2

22,3

0,11

Premià de Dalt

0,19

0,18

0,19

0,39

12,7

0,21

Cassà de la Selva

0,19

0,3

0,18

0,24

19,8

0,22

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 fins a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO
a 4t d’ESO com a secundària. En color taronja, s’assenyalen els 30 municipis amb un percentatge més
elevat d’alumnat estranger i amb un nivell de segregació residencial de la població estrangera més
elevat.

Taula 6. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants a Catalunya amb nivells de segregació
(índexs de dissimilitud) més baixos a secundària (2020/2021 i 2021/2022)

Vilassar de Mar

ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,01

0,01

0,12

0,37

4,4

0,17

Bisbal d’Empordà, la

0,01

0,05

0,07

0,11

15,8

0,17

Castellbisbal

0,01

0,13

0,07

0,03

4,5

0,17

Ripoll

0,01

0,12

0,03

0,2

13,1

0,19

Corbera de
Llobregat

0,02

0,02

0,1

0,13

5,3

0,24

Palamós

0,02

0,27

0,09

0,15

13,5

0,1

Torelló

0,02

0,09

0,05

0,13

11,1

0,13

Cassà de la Selva

0,02

0

0

0,01

13,3

0,22

Canet de Mar

0,04

0,09

0,07

0,19

6,1

0,09

Santa Coloma de
Farners

0,04

0,04

0,07

0,02

19,2

0,21
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ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

Banyoles

0,04

0,07

0,03

0,08

14,1

0,23

Torredembarra

0,04

0,09

0,02

0,02

16,1

0,11

Mont-roig del Camp

0,05

0,03

0,07

0,26

24,1

0,14

Cubelles

0,06

0,05

0,01

0,02

9,9

0,14

Calafell

0,06

0,08

0

0,07

17,2

0,21

Lloret de Mar

0,08

0,14

0,1

0,13

28,5

0,21

Pineda de Mar

0,08

0,16

0,09

0,02

14,7

0,14

Montornès del
Vallès

0,08

0,03

0,07

0,03

10,7

0,36

Berga

0,08

0,06

0,05

0,11

15,4

0,24

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,19

0,26

0,31

14,1

0,14

Balaguer

0,09

0,17

0,15

0,06

16,9

0,18

Barberà del Vallès

0,09

0,1

0,12

0,13

10,3

0,25

Sant Pere de Ribes

0,1

0,18

0,07

0,04

10,5

0,11

Badia del Vallès

0,11

0,34

0,21

0,26

5,3

0,21

Ràpita, la

0,11

0,09

0,08

0,05

16,1

0,1

Seu d’Urgell, la

0,11

0,09

0,07

0,09

10,7

0,16

Vila-seca

0,11

0,03

0,07

0,05

15,8

0,23

Sant Quirze del
Vallès

0,11

0,13

0,03

0,15

4,1

0,21

Cardedeu

0,12

0,08

0,12

0,25

3,7

0,13

Lliçà d’Amunt

0,12

0,26

0,11

0,26

1,5

0,1

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària, i als nivells de 1r d’ESO a 4t
d’ESO com a secundària. En color taronja, s’assenyalen els 30 municipis amb un percentatge més elevat
d’alumnat estranger i amb un nivell de segregació residencial de la població estrangera més elevat.

Des de la perspectiva de les bones pràctiques, és especialment interessant
destacar que entre els municipis amb nivells de segregació més baixos hi ha
municipis amb un elevat pes del fet migratori en què durant anys s’han
desenvolupat amb més o menys intensitat polítiques actives de distribució
equilibrada d’alumnat. És el cas, a primària o a secundària, de Banyoles, Ripoll,
Tàrrega, Balaguer o la Bisbal d’Empordà, per posar-ne alguns exemples.
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La majoria d’ajuntaments de més de 10.000 habitants han reduït els nivells de
segregació escolar des de l’aprovació del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
A escala local, des de la signatura del Pacte, l’evolució de la segregació escolar ha estat
globalment positiva però desigual entre municipis. Si es comparen els nivells de
segregació escolar entre els cursos 2018/2019 i 2021/2022, es constata que a primària
un 60,3 % (73) dels municipis més grans de 10.000 habitants ha millorat l’equitat en la
distribució de l’alumnat estranger entre centres escolars, mentre que el 31,4 % (38) ha
empitjorat. A secundària, el 62,2 % (69) de municipis ha progressat positivament i un
30,6 % (34) ho ha fet negativament (amb diferents nivells d’intensitat). La resta de
municipis (prop del 8 % a primària i secundària) han mostrat una estabilització dels
nivells de segregació.
Els 10 municipis que més han millorat els nivells de segregació escolar a primària
entre els cursos 2018/2019 i 2021/2022 són el Masnou, Castellar del Vallès, Cunit, Sant
Joan de Vilatorrada, el Vendrell, les Franqueses del Vallès, Malgrat de Mar, Terrassa,
Tordera i Caldes de Montbui, alguns dels quals amb elevats nivells de segregació
escolar (vegeu la taula 7 i la taula 50 de l’Annex 3). A secundària, els municipis que
més han reduït la segregació en aquest període són Sant Joan de Vilatorrada, Cubelles,
Salt, Valls, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Vila-seca, Igualada, Santa Perpètua de Mogoda
i Canet de Mar (vegeu la taula 8 i la taula 51 de l’Annex 4).
Destaquen en positiu també municipis com ara Barcelona, Manresa o Valls, que, en
els darrers anys, han promogut accions de lluita contra la segregació escolar, com és
el cas del Pla de xoc del Consorci d’Educació de Barcelona.
Taula 7. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants amb una evolució més positiva dels
índexs de dissimilitud a primària respecte al curs 2018/2019 (2021/2022)

Masnou, el

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,35

0,27

0,26

0,23

0,17

0,24

Castellar del Vallès

0,43

0,67

0,3

0,47

0,27

0,62

Cunit

0,29

0,41

0,17

0,15

0,16

0,16

Sant Joan de
Vilatorrada

0,36

0,47

0,26

0,27

0,23

0,29

Vendrell, el

0,32

0,36

0,23

0,24

0,21

0,31

Franqueses del
Vallès, les

0,56

0,65

0,47

0,31

0,46

0,46

Malgrat de Mar

0,34

0,49

0,25

0,44

0,24

0,28

Terrassa

0,56

0,56

0,47

0,46

0,46

0,46

Tordera

0,39

0,38

0,29

0,4

0,29

0,28

Caldes de Montbui

0,35

0,61

0,28

0,28

0,25

0,39

Vallirana

0,35

0,76

0,22

0,27

0,25

0,46

Badalona

0,54

0,47

0,48

0,49

0,45

0,52
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ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

Deltebre

0,4

0,26

0,35

0,42

0,31

0,3

Esplugues de
Llobregat

0,53

0,58

0,46

0,46

0,44

0,43

Sant Celoni

0,2

0,19

0,12

0,27

0,11

0,18

Esparreguera

0,3

0,52

0,24

0,27

0,21

0,27

Girona

0,43

0,49

0,34

0,43

0,34

0,38

Sant Adrià de Besòs

0,46

0,32

0,4

0,38

0,38

0,41

Sant Sadurní
d’Anoia

0,5

0,52

0,44

0,43

0,42

0,44

Valls

0,32

0,22

0,27

0,33

0,24

0,24

Barcelona

0,44

0,41

0,4

0,39

0,37

0,37

Piera

0,27

0,18

0,21

0,28

0,2

0,23

Rubí

0,48

0,41

0,4

0,37

0,41

0,42

Sant Feliu de
Llobregat

0,52

0,54

0,48

0,38

0,45

0,4

Sant Vicenç dels
Horts

0,37

0,32

0,3

0,38

0,3

0,39

Santa Coloma de
Gramenet

0,44

0,41

0,37

0,4

0,37

0,39

Vilafranca del
Penedès

0,34

0,44

0,27

0,25

0,27

0,34

Tàrrega

0,18

0,11

0,13

0,27

0,11

0,08

Cerdanyola del
Vallès

0,41

0,47

0,37

0,41

0,34

0,43

Manresa

0,41

0,45

0,34

0,38

0,34

0,3

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 fins a 6è de primària com a primària. En verd, es marquen els
municipis que, respecte al curs 2018/2019, han experimentat una reducció de l’índex de dissimilitud de,
com a mínim, 0,02 punts. En vermell, quan l’increment ha estat, com a mínim, de 0,02 punts.
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Taula 8. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants amb una evolució més positiva dels
índexs de dissimilitud a secundària respecte al curs 2018/2019 (2021/2022)

Sant Joan de
Vilatorrada

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,23

0,22

0,16

0,06

0,06

0,2

Cubelles

0,15

0,06

0,06

0,05

0,01

0,02

Salt

0,36

0,32

0,27

0,19

0,22

0,23

Valls

0,25

0,23

0,15

0,1

0,12

0,15

Vilanova i la Geltrú

0,27

0,26

0,19

0,2

0,15

0,11

Calafell

0,12

0,02

0,06

0,08

0

0,07

Vila-seca

0,19

0,07

0,11

0,03

0,07

0,05

Igualada

0,25

0,27

0,17

0,11

0,14

0,12

Santa Perpètua de
Mogoda

0,25

0,3

0,17

0,18

0,14

0,22

Canet de Mar

0,17

0,12

0,04

0,09

0,07

0,19

Palau-solità i
Plegamans

0,22

0,38

0,14

0,45

0,12

0,2

Olesa de Montserrat

0,39

0,35

0,3

0,41

0,3

0,3

Parets del Vallès

0,4

0,59

0,37

0,37

0,31

0,28

Ripoll

0,12

0,03

0,01

0,12

0,03

0,2

Seu d’Urgell, la

0,16

0,17

0,11

0,09

0,07

0,09

Sitges

0,25

0,21

0,16

0,12

0,16

0,37

Sant Cugat del
Vallès

0,41

0,46

0,33

0,37

0,32

0,35

Martorell

0,23

0,24

0,17

0,12

0,15

0,2

Gavà

0,29

0,33

0,22

0,2

0,21

0,22

Sant Vicenç dels
Horts

0,28

0,33

0,21

0,18

0,21

0,28

Arenys de Mar

0,26

0,08

0,13

0,27

0,19

0,17

Castellbisbal

0,14

0,3

0,01

0,13

0,07

0,03

Sant Boi de
Llobregat

0,33

0,32

0,27

0,21

0,26

0,31

Sant Joan Despí

0,26

0,31

0,25

0,16

0,19

0,16

22

L’evolució de la segregació escolar a Catalunya

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

Vic

0,23

0,16

0,15

0,17

0,16

0,18

Banyoles

0,09

0,11

0,04

0,07

0,03

0,08

Barcelona

0,41

0,42

0,38

0,38

0,35

0,34

Castelldefels

0,25

0,22

0,17

0,17

0,19

0,17

Cornellà de
Llobregat

0,36

0,35

0,32

0,32

0,3

0,33

Granollers

0,26

0,26

0,24

0,34

0,2

0,17

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO com a secundària. S’han exclòs els municipis que no
tenen dos o més centres de secundària. En verd, es marquen els municipis que, respecte al curs 2018/2019,
han experimentat una reducció de l’índex de dissimilitud de, com a mínim, 0,02 punts. En vermell, quan
l’increment ha estat, com a mínim, de 0,02 punts.

Per contra, els 10 municipis que més han empitjorat els nivells de segregació
escolar entre els cursos 2018/2019 i 2021/2022 són Montgat, Argentona, la Roca
del Vallès, Badia del Vallès, Abrera, Castelló d’Empúries, Sant Just Desvern, la
Garriga, Calonge i Igualada, en el cas de primària (vegeu la taula 9 i la taula 50 de
l’Annex 3), i Montgat, la Garriga, Badia del Vallès, Sant Just Desvern, Sant Feliu
de Guíxols, Piera, Balaguer, Sant Andreu de la Barca, Canovelles i les Franqueses
del Vallès, en el cas de secundària (vegeu la taula 10 i la taula 51 de l’Annex 4).
Molts d’aquests municipis han experimentat increments superiors a 10 punts
percentuals del percentatge d’alumnat estranger que hipotèticament caldria
redistribuir per assolir una distribució plenament equitativa d’aquest alumnat.
Convé destacar que els municipis d’Abrera, Barberà del Vallès, Mont-roig del
Camp o la Roca del Vallès, que no han signat el Pacte contra la segregació escolar
a Catalunya, presenten una evolució negativa, bé a primària, bé a secundària.
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Taula 9. Els 30 municipis de més de 10.000 habitants amb una evolució més negativa dels
índexs de dissimilitud a primària respecte al curs 2018/2019 (2021/2022)

Montgat

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,33

0,41

0,43

0,39

0,47

0,48

Argentona

0,21

0,71

0,3

0,61

0,34

0,59

Roca del Vallès, la

0,18

0,4

0,29

0,52

0,31

0,5

Badia del Vallès

0,1

0,12

0,2

0,29

0,2

0,43

Abrera

0,11

0,26

0,14

0,01

0,2

0,12

Castelló d’Empúries

0,15

0,31

0,2

0,27

0,24

0,33

Sant Just Desvern

0,22

0,41

0,31

0,49

0,31

0,47

Garriga, la

0,18

0,35

0,27

0,35

0,25

0,21

Calonge

0,17

0,41

0,23

0,3

0,24

0,14

Igualada

0,19

0,26

0,23

0,29

0,25

0,43

Montornès del
Vallès

0,45

0,46

0,49

0,54

0,5

0,55

Cambrils

0,3

0,41

0,35

0,42

0,34

0,44

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,1

0,06

0,11

0,1

0,06

Sant Andreu de
Llavaneres

0,05

0,06

0,04

0,18

0,09

0,34

Cassà de la Selva

0,14

0,09

0,19

0,3

0,18

0,24

Mont-roig del Camp

0,18

0,12

0,23

0,2

0,21

0,27

Palamós

0,08

0,19

0,13

0,1

0,11

0,13

Pineda de Mar

0,21

0,39

0,24

0,25

0,24

0,25

Olot

0,27

0,35

0,28

0,37

0,3

0,44

Arenys de Mar

0,12

0,1

0,1

0,21

0,14

0,14

Barberà del Vallès

0,24

0,41

0,26

0,19

0,26

0,3

Castelldefels

0,21

0,21

0,22

0,24

0,23

0,29

Molins de Rei

0,49

0,59

0,53

0,55

0,51

0,55

Sant Andreu de la
Barca

0,21

0,31

0,24

0,31

0,23

0,32
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ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

Sant Pere de Ribes

0,18

0,28

0,21

0,25

0,2

0,25

Torredembarra

0,18

0,1

0,19

0,36

0,2

0,2

Torelló

0,11

0,16

0,15

0,21

0,13

0,26

Vilanova del Camí

0,09

0,06

0,15

0,38

0,11

0,21

Berga

0,2

0,28

0,19

0,29

0,22

0,31

Pallejà

0,19

0,22

0,18

0,4

0,21

0,36

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària. En verd, es marquen els
municipis que, respecte al curs 2018/2019, han experimentat una reducció de l’índex de dissimilitud de,
com a mínim, 0,02 punts. En vermell, quan l’increment ha estat, com a mínim, de 0,02 punts.

Taula 10 Els 30 municipis de més de 10.000 habitants amb una evolució més negativa dels
índexs de dissimilitud a secundària respecte al curs 2018/2019 (2021/2022)

Montgat

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,01

0,12

0,46

0,5

0,42

0,34

Garriga, la

0,21

0,43

0,39

0,43

0,46

0,5

Badia del Vallès

0,03

0,34

0,11

0,34

0,21

0,26

Sant Just Desvern

0,14

0,21

0,26

0,34

0,32

0,42

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,07

0,09

0,19

0,26

0,31

Piera

0,2

0,58

0,29

0,41

0,37

0,56

Balaguer

0,04

0,12

0,09

0,17

0,15

0,06

Sant Andreu de la
Barca

0,15

0,15

0,21

0,21

0,24

0,31

Canovelles

0,2

0,16

0,29

0,15

0,28

0,19

Franqueses del
Vallès, les

0,12

0,12

0,18

0,28

0,2

0,28

Sant Celoni

0,15

0,19

0,19

0,24

0,23

0,41

Vendrell, el

0,12

0,23

0,19

0,36

0,2

0,27

Palamós

0,01

0,11

0,02

0,27

0,09

0,15
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Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

ID
Secundària
(2021/2022)

25

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

Castelló d’Empúries

0,13

0,14

0,2

0,28

0,21

0,09

Cardedeu

0,05

0,21

0,12

0,08

0,12

0,25

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,39

0,36

0,33

0,42

0,48

Tàrrega

0,09

0,18

0,13

0,09

0,15

0,18

Esparreguera

0,22

0,18

0,26

0,28

0,27

0,29

Roses

0,18

0,25

0,16

0,25

0,23

0,26

Vallirana

0,08

0,05

0,15

0,19

0,13

0,03

Ripollet

0,34

0,34

0,38

0,37

0,39

0,47

Bisbal d’Empordà, la

0,03

0,09

0,01

0,05

0,07

0,11

Barberà del Vallès

0,08

0,11

0,09

0,1

0,12

0,13

Premià de Dalt

0,11

0,02

0,13

0,05

0,15

0,17

Caldes de Montbui

0,31

0,32

0,29

0,32

0,35

0,65

Molins de Rei

0,33

0,5

0,38

0,34

0,37

0,24

Mont-roig del Camp

0,04

0,16

0,05

0,03

0,07

0,26

Corbera de
Llobregat

0,07

0,07

0,02

0,02

0,1

0,13

Viladecans

0,19

0,1

0,24

0,34

0,22

0,26

Premià de Mar

0,25

0,25

0,27

0,2

0,27

0,33

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO com a secundària. S’han exclòs els municipis que
no tenen dos o més centres de secundària. en verd, es marquen els municipis que, respecte al curs
2018/2019, han experimentat una reducció de l’índex de dissimilitud de, com a mínim, 0,02 punts. En
vermell, quan l’increment ha estat, com a mínim, de 0,02 punts.
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2.2. LA SEGREGACIÓ ESCOLAR DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS ENTRE CENTRES ORDINARIS
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc
d’un sistema educatiu inclusiu, consolida la possibilitat de l’alumnat amb
necessitats educatives especials, a decisió de la família, d’escolaritzar-se en els
centres ordinaris. Paral·lelament, el Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la
programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del
Servei d’Educació de Catalunya, reforça els mecanismes per garantir que l’alumnat
amb necessitats educatives especials (igual que succeeix amb l’alumnat amb
necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o
socioculturals) s’escolaritzi de manera equilibrada entre els diversos centres d’una
mateixa zona (articles 51 i 52).
L’anàlisi dels índexs de dissimilitud posa de manifest que l’escolarització de
l’alumnat amb necessitats educatives especials presenta desequilibris significatius,
especialment a secundària i particularment si es pren en consideració l’alumnat
dels centres ordinaris, però també el dels centres d’educació especial. Pel que fa a
l’alumnat amb necessitats educatives especials als centres ordinaris, l’índex de
dissimilitud corresponent al curs 2019/2020 se situa en el 0,25 a primària i el 0,26
a secundària, la qual cosa indica que, per garantir un repartiment plenament
equilibrat, caldria modificar hipotèticament l’escolarització d’una quarta part
aproximadament de l’alumnat amb necessitats educatives especials dels centres
ordinaris on actualment està matriculat (vegeu la taula 11).
Si es pren en consideració també l’alumnat dels centres d’educació especial,
l’índex augmenta fins al 0,28 a primària i al 0,38 a secundària. Tot i que a primària
els desequilibris en l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
especials són més baixos que els que afecten l’alumnat estranger o l’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu, en el cas de secundària no és així:
l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials als centres
ordinaris (0,26) presenta un desequilibri més gran que l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu (0,24), i si s’hi afegeix l’alumnat dels centres
d’educació especial (0,38), també és més gran que el desequilibri que afecta
l’alumnat estranger (0,34).
Taula 11. Índex de dissimilitud (curs 2019/2020)
Alumnat NEE A
Alumnat NEE A (centres ordinaris Alumnat NESE
(centres ordinaris)
i d’educació
(centres ordinaris)
especial)
Primària
ESO

0,25
0,26

Alumnat
estranger
(centres
ordinaris)

0,28

0,33

0,41

0,38

0,24

0,34

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: es fa referència als nivells que van de P3 fins a sisè de primària com a primària, i als nivells de
primer a quart d’ESO com a secundària. Els índexs de dissimilitud d’aquesta taula estan calculats per
a tots els municipis catalans que tenen, com a mínim, dos centres de primària o dos centres de
secundària.
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De fet, quan s’analitza la concentració de l’alumnat amb necessitats educatives
especials als centres ordinaris, s’observa que a secundària hi ha una diferenciació
més gran entre centres en la seva composició que a primària: mentre que hi ha un
40,1 % de centres amb una proporció d’alumnat amb necessitats educatives
especials més baixa del 2,5 %, n’hi ha un 20,9 % amb una proporció més alta del
5,0 % (vegeu la taula 13). En el cas de primària, en canvi, hi ha un 52,3 % de centres
ordinaris amb menys del 2,5 % de l’alumnat amb necessitats educatives especials
i un 10,9 % amb més del 5,0 % (vegeu la taula 12). Aquesta realitat està condicionada
pel fet que en el conjunt de secundària hi ha una proporció d’alumnat amb
necessitats educatives especials més elevada que a primària, però també per la
distribució dels recursos entre centres i per l’assignació feta per l’Administració
educativa.
Convé recordar que, si bé a primària la detecció de necessitats educatives especials
és sovint sobrevinguda, posterior a l’admissió a P3, a secundària la major part
d’alumnat amb necessitats educatives especials s’hi incorpora amb la detecció
feta. En el sector públic, on s’escolaritza una proporció més alta de l’alumnat amb
necessitats educatives especials, la major part de d’alumnat participa en el procés
d’admissió en el pas de primària a secundària, i és l’Administració educativa que,
amb el coneixement de les necessitats educatives, assigna l’alumnat a plaça de
reserva.
En relació amb la concentració de l’alumnat amb necessitats educatives especials,
és especialment destacable que hi hagi una part significativa de centres, el 9,6 % a
primària (el 5,4 % si es prenen com a referència els centres amb més de 50 alumnes,
excloent els centres petits ubicats generalment en zones rurals) i el 4,4 % de
centres de secundària que no tinguin cap alumne amb necessitats educatives
especials.
Taula 12. Centres ordinaris segons la proporció d’alumnat amb necessitats educatives
especials a primària per titularitat (2019/2020)
Total

%

Públic

%

Concertat

%

Més del 20 %

2

0,1

2

0,1

0

0,0

Més del 10 %

28

1,2

26

1,5

2

0,3

Més del 5 %

223

9,7

210

12,3

13

2,3

Més del 2,5 %

838

36,6

697

40,7

141

24,4

De 0 a 2,5 %

977

42,7

590

34,5

387

67,1

0,0 %

220

9,6

186

10,9

34

5,9

Total

2.288

100,0

1.711

100,0

577

100,0
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Centres de més de
50 alumnes

Total

%

Públic

%

Concertat

%

Més del 20 %

2

0,1

2

0,1

0

0,0

Més del 10 %

12

0,6

11

0,7

1

0,2

Més del 5 %

182

8,7

169

11,2

13

2,3

Més del 2,5 %

809

38,9

668

44,3

141

24,6

De 0 a 2,5 %

964

46,3

577

38,3

387

67,5

0,0 %

112

5,4

81

5,4

31

5,4

Total

2.081

100,0

1.508

100,0

573

100,0

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

Taula 13. Centres ordinaris segons la proporció d’alumnat amb necessitats educatives
especials a l’ESO per titularitat (2019/2020)
Total

%

Públic

%

Concertat

%

Més del 20 %

3

0,3

3

0,5

0

0,0

Més del 10 %

20

1,9

11

1,9

9

1,8

Més del 5 %

205

19,0

151

25,6

54

11,0

Més del 2,5 %

414

38,3

243

41,3

171

34,8

De 0 a 2,5 %

390

36,1

163

27,7

227

46,2

0,0 %

48

4,4

18

3,1

30

6,1

Total

1080

100,0

589

100,0

491

100,0

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

D’altra banda, per il·lustrar els desequilibris, a continuació es presenten els nivells
d’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especials en els diversos
centres de primària de tres municipis, Vilanova i la Geltrú, Valls i Vilafranca del
Penedès (vegeu les taules 14, 15 i 16). Els casos de Vilanova i la Geltrú i Valls són
paradigmàtics perquè són municipis que no disposen de centres d’educació
especial i que han fet una aposta decidida per l’educació inclusiva, però que tenen
forts desequilibris interns i presenten, al seu torn, els dos centres ordinaris amb el
percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especials més elevat de
Catalunya, del voltant del 25 %. L’absència de centres d’educació especial a la zona
s’ha substituït per la presència de determinats centres ordinaris amb projectes
educatius inclusius per a la diversitat de l’alumnat amb necessitats educatives
especials, que contrasten, però, amb la resta de centres ordinaris del municipi,
amb un nivell de corresponsabilitat i amb una disponibilitat de recursos per a
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l’escolarització d’aquest alumnat més baixa. La no existència de centres d’educació
especial no comporta necessàriament que els centres ordinaris siguin més
inclusius. L’elevada concentració d’alumnat amb necessitats educatives especials,
i també de mesures i suports en aquests centres, dificulta la inclusió real. El cas de
Vilafranca del Penedès, en canvi, il·lustra la realitat de molts municipis que
disposen de centres d’educació especial.
Taula 14. Alumnat amb necessitats educatives especials a primària per centre a Vilanova i
la Geltrú (2019/2020)
Centre
Centre ordinari 1

Titularitat

NEE A

Alumnat total

NEE A %

Públic

55

218

25,2

Centre ordinari 2

Públic

31

233

13,3

Centre ordinari 3

Privat

26

460

5,7

Centre ordinari 4

Públic

12

234

5,1

Centre ordinari 5

Públic

15

403

3,7

Centre ordinari 6

Públic

12

427

2,8

Centre ordinari 7

Privat

6

235

2,6

Centre ordinari 8

Privat

11

463

2,4

Centre ordinari 9

Públic

13

563

2,3

Centre ordinari 10

Públic

7

337

2,1

Centre ordinari 11

Públic

8

410

2,0

Centre ordinari 12

Privat

8

447

1,8

Centre ordinari 13

Públic

8

457

1,8

Centre ordinari 14

Públic

7

454

1,5

Centre ordinari 15

Privat

3

227

1,3

Centre ordinari 16

Públic

5

432

1,2

Centre ordinari 17

Privat

0

158

0,0

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Taula 15. Alumnat amb necessitats educatives especials a primària per centre a Valls
(2019/2020)
Centre

Titularitat

NEE A

Alumnat total

NEE A %

Centre ordinari 1

Públic

57

229

24,9

Centre ordinari 2

Públic

16

230

7,0

Centre ordinari 3

Públic

28

469

6,0

Centre ordinari 4

Públic

9

229

3,9

Centre ordinari 5

Privat

16

459

3,5

Centre ordinari 6

Públic

7

204

3,4

Centre ordinari 7

Privat

14

444

3,2

Centre ordinari 8

Privat

7

232

3,0

Centre ordinari 9

Públic

1

63

1,6

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

Taula 16. Alumnat amb necessitats educatives especials a primària per centre a Vilafranca
del Penedès (2019/2020)
Centre

Titularitat

NEE A

Alumnat total

NEE A %

Centre d’educació especial 1

Privat

13

13

100,0

Centre ordinari 1

Públic

17

456

3,7

Centre ordinari 2

Públic

17

488

3,5

Centre ordinari 3

Públic

12

440

2,7

Centre ordinari 4

Públic

13

513

2,5

Centre ordinari 5

Públic

8

344

2,3

Centre ordinari 6

Públic

9

443

2,0

Centre ordinari 7

Privat

9

461

2,0

Centre ordinari 8

Privat

4

453

0,9

Centre ordinari 9

Privat

2

237

0,8

Centre ordinari 10

Privat

3

471

0,6

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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3. EL DESPLEGAMENT DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A
CATALUNYA EN LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

Àmbit 1. Aprovació d’un nou
decret d’admissió d’alumnat amb
més instruments per combatre la
segregació escolar
Actuació 1. Nou decret d’admissió
d’alumnat

Nivell de compliment

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 2. Comissions d’estudi de
bones pràctiques per combatre la
segregació en diferents àmbits
 Règims d’admissió
 Segregació residencial
 Lleure
 Educació inclusiva
 Educació infantil de primer cicle
 Projectes educatius
Àmbit 2. Elaboració d’orientacions
relacionades amb la programació
de l’oferta i la gestió del procés
d’admissió

Nivell de compliment

Actuació 3. Orientacions en la
programació escolar: oferta,
adscripcions, zonificació, i
ampliacions i reduccions de ràtio, de
grups i de centres

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 4. Criteris en la gestió de les
sol·licituds

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 5. Protocol d’actuació davant
d’indicis d’irregularitat en el procés
d’admissió d’alumnat

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 6. Disseny del model
d’intervenció dels dispositius per al
foment de l’escolarització equilibrada
d’alumnat en el territori

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 7. Orientacions i plans de
zona per a l’escolarització equilibrada
de l’alumnat gitano

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Àmbit 3. Aprovació d’un protocol
per a l’aprofitament de la reserva de
places com a mesura d’escolarització
equilibrada d’alumnat

Nivell de compliment

Actuació 8. Protocol per a l’ús de la
reserva de places amb necessitats
educatives específiques

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 9. Implementació del
protocol a escala local

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert
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Àmbit 4. Promoció d’acords locals
entre centres dins d’una mateixa
zona o municipi per a l’escolarització
equilibrada d’alumnat
Actuació 10. Acords o pactes locals
entre centres dins d’una mateixa
zona o municipi per a l’escolarització
equilibrada d’alumnat

Nivell de compliment

No iniciat /
No complert

Àmbit 5. Promoció de bones
pràctiques relacionades amb la
informació a les famílies sobre
la qualitat i l’equitat del Servei
d’Educació de Catalunya

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Nivell de compliment

Actuació 11. Campanyes de
sensibilització

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 12. Incorporació de bones
pràctiques a les instruccions d’inici
de curs del Departament d’Educació
als centres públics i concertats (o
elaboració d’un document de bones
pràctiques)

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 13. Regulació de la difusió
dels resultats dels centres

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 14. Elaboració i difusió d’un
sistema d’indicadors sobre equitat

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Àmbit 7. Definició de projectes
educatius i projectes de direcció
compromesos amb l’equitat del
sistema educatiu
Actuació 24. Definició de projectes
educatius compromesos amb l’equitat
del sistema educatiu

Nivell de compliment

No iniciat /
No complert

Àmbit 8. Consolidació dels itineraris
de primària a secundària en el sector
públic
Actuació 25. Consolidació dels
itineraris de primària a secundària en
el sector públic

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Nivell de compliment

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert
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3.1. L’APROVACIÓ D’UN NOU DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT COM A
PEDRA ANGULAR
S’ha aprovat un nou decret d’admissió d’alumnat amb més instruments per combatre
la segregació escolar
Un dels elements estratègics per al desplegament del Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya era l’aprovació d’un nou decret que regulés l’admissió al
sistema educatiu i que aportés nous instruments més efectius per combatre la
segregació escolar. Aquest objectiu ha quedat plenament acomplert amb l’aprovació
del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya.
La importància de l’aprovació d’aquest nou decret es fonamentava en la necessitat
de garantir que la nova centralitat que ha anat adquirint la lluita contra la segregació
escolar es reflectís en un nou reglament, que anés més enllà de les previsions del
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, vigent fins
aleshores.
Val a dir, a més, que alguns dels instruments previstos en el Decret 75/2007 s’havien
tendit a infrautilitzar o a desactivar des del mateix territori, com ha succeït amb la
creació de zones úniques i de models d’adscripció de totes les escoles amb tots els
instituts, o amb l’escassa detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques,
fet que obligava a reforçar el deure de desplegament d’aquests instruments. I, al
mateix temps, calia incorporar nous instruments que donessin una resposta
adequada, no prou efectiva fins al moment, a diferents problemes estructurals que
tenien i tenen en l’actualitat una forta afectació en la reproducció de la segregació
escolar, com és la mateixa infradetecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques anteriorment exposada, la gestió de la matrícula viva, les situacions de
sobreoferta, l’infrafinançament dels centres o la guetització dels centres, entre
d’altres, i regular amb més detall la governança del procés d’admissió i la planificació
educativa, i particularment el paper que han de tenir els ajuntaments.
Alhora, calia desplegar les previsions de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
(LEC), i la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE). El Decret 75/2007 era anterior
a aquesta legislació i no incorporava els instruments previstos.
Amb aquests propòsits, el mes de juny del 2019 es van constituir la Comissió
d’estudi sobre règims d’admissió i la Comissió d’estudi sobre la lluita contra la
segregació escolar en contextos de segregació residencial.
La Comissió d’estudi sobre règims d’admissió tenia per objectiu analitzar bones
pràctiques en règims d’admissió d’alumnat que estiguessin orientades específicament
a combatre la segregació escolar per raons socioeconòmiques, dins dels límits que
estableix el marc legal vigent en matèria d’educació, i que permetessin conjuminar
de manera més efectiva l’equitat i la llibertat d’elecció de centre.
Per la seva banda, la Comissió d’estudi sobre la lluita contra la segregació escolar en
contextos de segregació residencial tenia per objectiu analitzar mesures efectives de
lluita contra la segregació escolar en municipis amb una forta segregació residencial,
especialment dels centres ubicats en territoris amb una composició social
especialment desfavorida (efectes de la zonificació, mobilitat entre territoris amb
una composició social diferenciada, etc.).
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El mes de novembre de 2019, el Síndic de Greuges de Catalunya va presentar
l’informe Propostes per a un nou decret i per a nous protocols d’actuació, que contenia
el resultat dels treballs d’aquestes dues comissions, amb l’objectiu que el
Departament d’Educació i les Administracions locals tinguessin en compte els
criteris que es recullen en el disseny i la implementació del nou decret d’admissió i
dels protocols d’actuació.
Com a resultat d’aquest procés, el Departament d’Educació va aprovar el Decret
11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, que recull la pràctica
totalitat de recomanacions formulades en l’informe Propostes per a un nou decret i per
a nous protocols d’actuació.

L’aprovació del nou decret 11/2021 ha de comportar un canvi de paradigma en la
gestió del procés d’admissió al sistema educatiu
El nou Decret 11/2021 representa un canvi de paradigma en la gestió del procés
d’admissió d’alumnat des de la perspectiva de la lluita contra la segregació escolar,
fonamentalment per diversos motius.
En primer lloc, aquesta nova norma reconverteix l’admissió d’alumnat d’un procés
eminentment orientat a l’assignació de plaça a l’alumnat que ho sol·licita cap a un
procés en el qual també és fonamental garantir l’equitat del sistema educatiu: el
procés d’admissió d’alumnat és un eina per combatre la segregació escolar (art. 51).
En segon lloc, el decret parteix de la base que les decisions de planificació educativa
vinculades a la zonificació, les adscripcions, els increments i les reduccions de ràtio,
o la creació o supressió de grups o centres han de ser avaluades prèviament des de
la perspectiva de l’impacte que tenen sobre la segregació escolar (art. 28 o altres). La
lluita contra la segregació escolar passa a ser un criteri fonamental en la programació
de l’oferta i en la gestió del procés d’admissió d’alumnat.
En tercer lloc, el nou decret aborda la lluita contra la segregació escolar i
l’escolarització equilibrada d’alumnat des d’una perspectiva àmplia, no estrictament
vinculada al repartiment de l’alumnat amb més dificultats. Així, per exemple,
estableix que l’escolarització equilibrada de l’alumnat entre els centres educatius
que conformen una mateixa zona educativa s’entén garantida quan l’origen
socioeconòmic de l’alumnat dels centres educatius reflecteix l’heterogeneïtat
socioeconòmica de la zona educativa a la qual pertanyen, i no només quan l’alumnat
amb necessitats educatives específiques s’escolaritza de manera equilibrada en tots
els centres (art. 52). Quan defineix la segregació escolar, fa esment a desequilibris en
la composició social de l’alumnat entre centres escolars d’una mateixa zona
educativa i entre aquests i la composició de la zona, i no només a desequilibris en
l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques (art. 53). En
aquesta línia, també preveu mesures orientades a la desagregació de centres que
persegueixen l’escolarització d’alumnat socialment afavorit a centres amb baixa
demanda i amb una composició social desfavorida, com és el cas de l’oferta de
places singulars (art. 61).
En quart lloc, el Decret 11/2021 transforma la detecció d’alumnat amb necessitats
educatives específiques, que no respon a una valoració fonamentalment
psicopedagògica com fins ara, sinó que es basa en una valoració de la situació
socioeconòmica en la qual viu l’alumnat, amb l’establiment d’un llindar de renda
(art. 54). A efectes del procés d’admissió d’alumnat, els supòsits que determinen
l’existència de necessitats educatives específiques tenen a veure amb factors que
comporten risc de patir desigualtat educativa, encara que no tingui necessitat
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específica de suport educatiu en el present: “Es considera alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals
l’alumnat amb o sense necessitat específica de suport educatiu que es troba en una
situació de desavantatge educatiu en relació amb les condicions d’educabilitat
bàsiques que compromet el seu procés d’aprenentatge o que dificulta el seu èxit
escolar” (art. 54.3).
En cinquè lloc, el decret introdueix nous instruments, com ara la proporció màxima
d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre d’una mateixa zona
(art. 59), la limitació de ràtio d’alumnes per grup (art. 60) o el procés de preinscripció
per zona (art. 62), i regula nous criteris per a la gestió de la matrícula viva (art. 47 i
següents). La resta d’instruments, com ara la reserva de places, es flexibilitza, i
s’amplia el seu abast per poder maximitzar l’impacte en la lluita contra la segregació
escolar.
I finalment, en sisè lloc, el nou decret modifica elements substancials de la
governança del procés d’admissió d’alumnat, amb la creació de les taules locals de
planificació (art. 11) i les comissions de participació en la programació de l’oferta
educativa (art. 14), i amb el reforç del paper de les comissions de garanties d’admissió
en la gestió de la matrícula viva (art. 49).

S’han elaborat documents d’Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada
de l’alumnat en el procediment d’admissió d’alumnat als centres del Servei d’Educació
de Catalunya, que no despleguen encara tots els instruments previstos en el Decret
11/2021
El mes de març de 2021, la Direcció General va emetre un document adreçat als
EAPS, comissions de garanties d’admissió, inspecció i OME, amb indicacions
concretes per tal de millorar la detecció i l’assignació de plaça a l’alumnat amb
necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals,
tant en el període de preinscripció com durant l’estiu i en matrícula viva, durant el
curs 2021/22.
Aquestes orientacions instaven tots els actors a utilitzar ja algunes de les mesures
previstes en el Decret 11/2021, com ara la modificació de la reserva inicial, el
seguiment de la matriculació en els centres receptors de places reservades, l’oferta
de places singulars, els criteris d’assignació de lloc escolar i d’increments del
nombre màxim d’alumnes per grup, la limitació de les ràtios d’alumnes per grup
(tancament de ràtios) o alguns dels criteris previstos per a la gestió de la matrícula
viva (totes les sol·licituds passen per les comissions per a la identificació d’alumnat
NEE i la distribució equilibrada de l’alumnat, distribució de la matrícula viva en
funció de la complexitat dels centres i no de les vacants disponibles, etc.).
Per al curs 2022/23, el Departament ha elaborat unes noves Orientacions per a tots
els actors, que despleguen alguns instruments més, a fi d’anar avançant en la
implementació de les mesures previstes, tant per a la detecció d’alumnes vulnerables
com per la programació de l’oferta i la gestió de l’admissió. En aquesta ocasió, es
promou l’extensió de la reserva de places per a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques fins a l’inici de curs, la creació de les taules locals de planificació
educativa a tots els municipis de més de 10.000 habitants, l’elaboració dels informes
d’impacte sobre la segregació escolar o la proporció màxima d’alumnat amb
necessitats educatives específiques per centre a la zona, entre d’altres.
Resta encara un marge ampli per al desplegament d’instruments per combatre la
segregació escolar en les Orientacions de propers cursos, tal com es constata en
els següents apartats.
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3.2. LES ZONES EDUCATIVES HETEROGÈNIES COM A UNITATS DE
PLANIFICACIÓ I DE GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT
Es consolida la zona educativa com a unitat de planificació i de gestió del procés
d’admissió d’alumnat, no només com a àrea de proximitat, però està encara pendent
d’implementació
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,
com ja succeïa amb l’anterior Decret 75/2007.
El nou Decret 11/2021, però, estableix un canvi significatiu. 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: 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. Són unitat
de referència en “l’aplicació de les mesures específiques per a l’equitat escolar, la
inclusió escolar i la cohesió social” (art. 4.1).
En la pràctica, i amb caràcter general, però, no es pot afirmar que s’hagi produït
encara aquest canvi en la manera de gestionar la programació i el procés d’admissió
d’alumnat. En molts casos, el municipi continua essent la unitat de referència en
la programació de l’oferta i en la gestió del procés d’admissió d’alumnat, encara
que no hi hagi una zona única.

S’estableixen criteris per a la determinació de les zones educatives (zones socialment
heterogènies, valoració de l’impacte sobre la segregació escolar, etc.), actualment en
procés de revisió
El Decret 75/2007 no establia criteris per definir la zonificació escolar dels
municipis, més enllà dels principis generals que ordenen la programació de l’oferta
i del deure de garantir la mateixa zonificació per a centres públics i concertats. El
nou Decret 11/2021 estableix amb detall la diversitat de criteris que han de regir la
configuració de les zones educatives i, entre d’altres, incorpora la lluita contra la
segregació escolar com a criteri per determinar les zones educatives: “L’impacte de
la zonificació en l’escolarització equilibrada de l’alumnat en els centres que
integraran la zona educativa” (art. 4.4). Aquest era un dels compromisos establerts
en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
Amb caràcter general, el Síndic recorda que la zonificació escolar és un dels
instruments de planificació educativa que té incidència, tant en la reproducció de
la segregació escolar com en la promoció de l’equitat en l’admissió d’alumnat als
centres escolars (encara que, per si sola, la zonificació no és condició suficient ni
necessàriament resol el problema de la segregació escolar). Prova d’aquest fet és
que la mateixa Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, regula aspectes bàsics de
les àrees d’influència en el seu article 48, relatiu a la corresponsabilització de tots
els centres en l’escolarització equilibrada d’alumnes. El model de zonificació,
doncs, és un instrument més, a l’igual que ho és la reserva de places o altres, que
ha de posar-se al servei de promoure aquest accés al sistema educatiu en
condicions d’igualtat.
La recerca realitzada en aquest àmbit constata que, si bé no hi ha solucions
inequívocament positives o negatives pel que fa a la zonificació, sí que hi ha certs
models aplicats en certs contextos educatius que poden resultar més o menys
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segregadors. Els nivells de segregació residencial, els nivells d’equitat educativa, la
grandària del municipi, l’oferta escolar, el pes del sector públic i privat, la
vertebració territorial, l’existència d’altres polítiques de redistribució de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques, etc. són variables que incideixen en
l’impacte d’un determinat model de zonificació pel que fa a la segregació escolar.
El Decret 11/2021, com a novetat, també estableix que 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.), “que cobreixi en la mesura del possible una població
socialment heterogènia”.
Per combatre la segregació, l’element determinant és delimitar zones socialment
heterogènies que, d’una banda, intentin no reproduir la segregació residencial
existent al territori i, de l’altra, facin possible el desplegament d’altres instruments
per garantir l’escolarització equilibrada d’alumnat dins de la zona.
En municipis amb una distribució desigual de la població de diferents orígens
socials en el territori, la zonificació escolar, a més, té la virtut de contribuir a
equilibrar la demanda dels centres per diverses variables socials (nivell d’instrucció,
per exemple), més enllà de les necessitats educatives específiques de l’alumnat, a
diferència del que es pot fer amb altres mesures, com la reserva de places, per
exemple.
Sí bé la zonificació escolar pot contribuir a equilibrar els nivells de demanda dels
centres i les diferències entre centres en el perfil social de la seva demanda, el
Síndic també alerta que aquest és un instrument de planificació educativa
insuficientment utilitzat per combatre la segregació escolar.
Hi ha nombrosos municipis amb una elevada segregació residencial que defineixen
models que no trenquen la lògica de delimitar zones per barris, per exemple, sense
trencar els patrons de segregació residencial-escolar i sense contribuir a dessegregar
les escoles dels barris amb una composició social més desfavorida.
La mateixa deszonificació (la creació de zones úniques), aplicada de vegades sense
considerar la incidència a efectes de la segregació escolar, o la programació de
l’oferta en les zones per sobre de la demanda que hi resideix (demanda potencial)
suposen inhabilitar directament o indirecta aquest instrument com a mecanisme
d’ordenació del procés d’admissió d’alumnat.
En general, com s’ha exposat anteriorment, l’experiència d’aquesta institució
demostra que, en el pla teòric, no hi ha models millors i models pitjors de
zonificació escolar a l’hora de promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat,
sinó que aquestes valoracions s’han de situar en cada context escolar concret.
Un model de zonificació escolar amb àrees de proximitat pot generar efectes
negatius sobre el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats en municipis que
presenten una forta segregació residencial de la població, quan aquesta zonificació
reprodueix aquesta divisió territorial, tal com s’ha exposat, però també pot afavorir
en els barris socialment menys afavorits la retenció de la demanda socialment
afavorida que hi resideix (i que, en un context de zones grans, es desplaça a altres
barris per fugir de l’escola estigmatitzada del mateix barri, la qual cosa incrementa
la segregació escolar).
Sovint, condicionar les opcions d’aconseguir plaça en el centre sol·licitat al criteri
de proximitat (és a dir, promoure que les famílies triïn centre de zona) és important
per equilibrar les lògiques de tria de les famílies i controlar l’impacte de les
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desigualtats socials (només amb l’excepció de zones amb una molt elevada
concentració de problemàtiques socials). De fet, la recerca demostra que la
proximitat, a més de ser un element central en la tria de centre per part de les
famílies, és una condició més al·legada per les famílies de classes treballadores o
socialment menys afavorides (amb lògiques de tria més condicionades a la
proximitat) que per les famílies de classes mitjanes o socialment menys desfavorides
(amb disposició més gran a escollir centres de no proximitat). Retenir la demanda
socialment afavorida a la zona acostuma a ser útil per evitar els processos de
fugida i a heterogeneïtzar la composició social dels centres de la zona.
En general, l’experiència d’aquesta institució amb l’estudi de les queixes constata
que els models de zona única o d’àrees geogràfiques grans tendeixen a beneficiar
els centres amb una demanda més consolidada, i a perjudicar els centres amb una
demanda més feble (que generalment també són els centres amb una composició
social més desfavorida).
El Decret 11/2021 estableix límits a la configuració de zones úniques en municipis
mitjans o grans, quan s’estableix la previsió que “les zones educatives promoguin
una escolarització de proximitat.” (art. 4.4).
La LEC estableix que el procés d’admissió d’alumnat al sistema educatiu ha de
respectar el dret a l’elecció de centre de les famílies dins l’oferta educativa
disponible en cada moment, però també ha de regir-se pels principis d’equitat,
inclusió educativa i foment de la cohesió social (art. 46.1). D’aquesta manera, la
zonificació escolar no ha de ser avaluada i planificada només en clau de satisfacció
de la demanda en la tria de centre per part de les famílies, sinó també a partir dels
seus resultats en la lluita contra la segregació escolar i en la defensa del dret a
l’educació en igualtat d’oportunitats en sentit ampli.
Des de la perspectiva de la defensa dels drets dels infants, i específicament del
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, el Síndic recorda la necessitat de
valorar els models de zonificació escolar no només partint de criteris de satisfacció
de la demanda o d’ampliació de les opcions de tria per part de les famílies, sinó
també, i sobretot, pels seus efectes sobre l’equitat en l’admissió d’alumnat. La
mateixa LEC estableix el deure de respectar el dret a l’elecció de centre en el procés
d’admissió d’alumnat, però també de promoure els principis d’equitat, inclusió
educativa i foment de la cohesió social que regeix l’accés al sistema educatiu.
Actualment, les zones educatives vigents estan en procés de revisió per part del
Departament d’Educació, amb voluntat de màxim consens amb els ens locals a
través de les taules de planificació locals. El Departament d’Educació destaca que,
de cara al curs vinent, el 2022/2023, totes aquelles zones educatives que ja estiguin
distribuïdes seguint l’esperit del decret es mantindran, i que aquelles zones que no
generin acord durant aquest curs es treballaran per adaptar-les a l’esperit del
decret i es concretaran de cara al curs 2023/2024.
Les noves Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques
o socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als centres del Servei
d’Educació de Catalunya per al curs 2022-2023, del Departament d’Educació,
preveuen que, prèvia revisió dels nivells de segregació escolar de cada territori, la
zona ha de ser al més reduïda possible tenint present la necessitat de garantir-ne
la heterogeneïtat social.
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Es regula la no obligació de la configuració de zones amb centres públics i concertats
Anteriorment al Decret 11/2021, l’ordenament jurídic no establia el deure o no
d’incorporar oferta pública i privada en una mateixa zona. En algun municipi,
però, l’existència de zona única es justificava per aquest fet, fonamentalment.
El nou Decret 11/2021 preveu “la garantia de pluralitat educativa vetllant perquè
les zones incloguin oferta pública i privada si existeixen ambdues titularitats a la
zona” (art. 4.4), però també obre la possibilitat de configurar zones en què no hi
hagi centres públics i concertats quan es motivi a efectes d’afavorir l’escolarització
equilibrada d’alumnat (art. 4.5).
Sobre aquest assumpte, convé tenir present que la LEC considera l’oferta del Servei
d’Educació de Catalunya com a xarxa plural però unitària i integrada pels centres
d’interès públic, siguin de titularitat pública o privada (concertats), que garanteix
a totes les persones l’accés a una educació de qualitat i en condicions d’igualtat en
els ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts.
La disposició no homogènia de centres privats en el territori no ha de limitar
l’aprofitament d’instruments de planificació educativa, com ara el de la zonificació
escolar, que es proposen combatre la segregació escolar i promoure els principis
d’equitat, inclusió educativa, foment de la cohesió social i respecte al dret a
l’elecció de centre en el procés d’admissió d’alumnat, d’acord amb el que preveu
la mateixa LEC.
Establir un model de zonificació escolar en el qual no hi hagi representat un centre
concertat en una de les zones no vulnera el dret d’elecció de centre que estableix
l’ordenament jurídic. La normativa no obliga l’Administració educativa a incorporar
en les àrees d’influència oferta privada, encara que n’hi hagi al municipi. Les
famílies que ho decideixin tenen dret a escollir centres de titularitat privada,
siguin o no dins la mateixa àrea d’influència, i així és com es respecta aquest dret
d’elecció.
En canvi, l’ordenament jurídic sí que preveu considerar el deure de l’Administració
educativa de promoure l’escolarització equilibrada de l’alumnat i l’equitat en la
composició social dels centres a través dels instruments de què disposa, entre els
quals esmenta específicament la mateixa zonificació escolar per a centres públics
i concertats.

S’estableix la possibilitat d’organitzar en clau de zona pràctiques focalitzades fins ara
en el centre (les portes obertes territorialitzades i l’admissió per zona), però encara està
infrautilitzada
La segregació escolar és un fenomen que té un caràcter territorial intrínsec des del
moment en què requereix més d’un centre amb desequilibri en la seva composició
social. Aquest fet obliga les administracions a reforçar els instruments que
permeten gestionar a escala territorial aquest fenomen, com pot ser el de les zones
educatives. En aquesta línia, el Decret 11/2021 aporta com a novetat la possibilitat
d’organitzar en clau de zona algunes pràctiques que abans i encara actualment es
produeixen fonamentalment centrades a escala de centre.
Aquest normativa, per exemple, estableix la possibilitat de dur a terme portes
obertes territorialitzades amb l’acord dels centres (arts. 7.2 i 20.2). Els centres
d’una mateixa zona poden compartir en l’àmbit territorial jornades de portes
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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).
En la pràctica, ja hi ha alguns municipis que han desenvolupat experiències en
aquesta línia, però en cap cas es tracta d’una pràctica generalitzada.
O, alhora, el Decret 11/2021 també preveu l’admissió per zona amb l’acord dels
centres (art. 62). 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. Amb l’acord de les titularitats dels centres, els centres privats
concertats també poden formar part de l’admissió per zona.
El Síndic no té constància de cap municipi que hagi previst posar en pràctica
aquesta possibilitat en el procés d’admissió corresponent al curs 2022/2023.

Recomanacions
§ Revisar els models de zonificació escolar vigents a cada municipi i aplicar el
model més eficaç a l’hora de combatre la segregació escolar, sigui quina sigui
la seva composició i delimitació.
En cas de modificar el model de zonificació vigent, justificar aquesta decisió a
partir dels efectes que genera sobre l’equitat en l’admissió d’alumnat.
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3.3. LA DETECCIÓ D’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES
I L’ÚS DE LA RESERVA DE PLACES
El Decret 11/2021 incorpora millores significatives i un nou model de detecció i gestió
de la reserva de places, que actualment està pendent de desplegament en els aspectes
més substancials
El Decret 75/2007 ja preveia la reserva de places com a instrument per a
l’escolarització equilibrada d’alumnat. En molts municipis, però, aquesta reserva
restava infrautilitzada per diversos motius, per detecció d’alumnat amb necessitats
educatives específiques, per la manca de polítiques de redistribució d’aquest
alumnat en cas de ser detectat o pel sobredimensionament de les places
reservades, entre d’altres factors.
El Decret 11/2021, en canvi, estableix canvis significatius en el desplegament de la
reserva de places com a instrument clau per a l’escolarització equilibrada de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques, especialment pel que fa a la
millora dels instruments de detecció, de la programació de la reserva de places i
de les garanties per a una escolarització equilibrada d’alumnat.
Els canvis més significatius en aquest àmbit són:
 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.
 L’establiment d’un llindar de renda com a element central per determinar les
necessitats educatives específiques. Les necessitats educatives específiques
derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals desfavorides que es
tenen en compte en el procés d’admissió d’alumnat venen determinades
preferentment per un llindar de renda familiar establert pel Departament
d’Educació. Aquest fet obre la porta a un procés de detecció centralitzada i
automatitzada. Complementàriament, es consideren supòsits de necessitat
educativa específica la situació de pobresa o risc de patir-la, la manca de recursos
socioculturals de les famílies, l’existència de periples migratoris recents i el
caràcter nouvingut a Catalunya o el baix rendiment acadèmic al llarg de
l’escolaritat, entre d’altres.
 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
administracions i els 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
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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
elevada mobilitat d’alumnat durant el curs escolar, la reserva de places es pot
allargar fins a l’inici del 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
s’hagi fet, ampliant-ne el nombre de places reservades, si escau. La reserva es
dimensiona “en funció del nombre d’alumnes amb necessitats educatives
específiques que s’hagi detectat i en funció de la previsió d’aquest alumnat que
caldrà escolaritzar fins a l’inici del curs”. 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 (doble via d’accés). 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 la escolarització adequada als centres assignats.
 La proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques. El
Decret 11/2021, de 16 de febrer, desplega la proporció màxima d’alumnes amb
necessitats educatives específiques que es poden escolaritzar en cada centre d’una
mateixa zona educativa en l’admissió als nivells inicials de cada etapa, i estableix
criteris per determinar-ne la magnitud (equivalent al percentatge d’aquest
alumnat que correspondria per centre en el cas que fos possible una distribució
entre els centres de la zona educativa plenament equilibrada, durant tot el curs
escolar, possibles increments o possibles diferències per a cadascuna de les
tipologies d’alumnat).
 L’establiment d’ajuts econòmics per a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques. El Decret 11/2021, de 16 de febrer, també regula els ajuts per garantir
la igualtat d’oportunitats, especialment per promoure la participació de l’alumnat
en situació socioeconòmica i sociocultural desafavorida en les activitats
complementàries i en els serveis escolars com a mesura d’equitat escolar. Per a
l’escolarització equilibrada d’alumnat, el Departament d’Educació garanteix els
ajuts previstos a l’alumnat amb necessitats educatives específiques assignats als
centres (art. 63), per tal d’assegurar la gratuïtat de l’escolarització d’aquest
alumnat.
Alguns d’aquests canvis s’aplicaran de cara al procés d’admissió corresponent al
curs 2022/2023, com és el cas de l’allargament de la reserva fins a l’inici de curs, la
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creació de les unitats de detecció o la proporció màxima d’alumnat amb necessitats
educatives específiques, però d’altres, com ara l’establiment d’un llindar de renda
per determinar les necessitats educatives específiques, no estaran encara actius.

S’han ampliat els supòsits per a la detecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per raons socioeconòmiques i s’ha incorporat l’alumnat del primer cicle
d’educació infantil al RALC
Tal com s’ha dit, el Decret 11/2021 amplia els supòsits que determinen les
necessitats educatives específiques, especialment amb la incorporació de la
situació de pobresa o el risc de patir-la, amb la manca de recursos socioculturals
de les famílies o el baix rendiment acadèmic al llarg de l’escolaritat com a nous
supòsits (art. 54).
En aquesta línia, per ara, les orientacions que el Departament d’Educació ha
elaborat per a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals
en el procediment d’admissió d’alumnat per als cursos 2021/2022 i 2022/2023
preveuen supòsits com ara:
 En relació amb l’alumnat escolaritzat educació infantil de primer cicle, ser
beneficiari d’una bonificació del preu d’escolarització, sempre que el llindar de
renda a partir del qual es bonifica se situï per sota de l’IRSC.
 Tenir germans o germanes identificats com a alumnes amb NEE derivades de
situacions socioeconòmiques i socioculturals.
 Tenir germans escolaritzats amb absentisme moderat o greu.
 Tenir germans o germanes que siguin beneficiaris o beneficiàries d’un ajut
individual de menjador del 100 %.
 Que la família hagi estat atesa per serveis socials durant els darrers 24 mesos:
infants amb expedient de risc social, famílies beneficiàries d’ajuts d’urgència
social, famílies ateses pels punts de distribució solidària d’aliments, infants
usuaris de centres oberts amb derivació dels serveis socials, etc.
 Que la família estigui en situació d’exclusió residencial: famílies amb resolució
favorable de la mesa d’emergència social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
o dels ajuntaments (o amb sol·licitud de valoració amb informe favorable dels
serveis socials), i beneficiaris d’ajuts al lloguer de l’habitatge.
 Que el pare o la mare siguin beneficiaris de la Renda garantida de ciutadania.
 Que els progenitors no hagin finalitzat l’educació bàsica completada (EGB o
ESO), d’acord amb la valoració efectuada pels serveis socials relativa al nivell
d’instrucció dels progenitors.
 En el cas de l’alumnat de nacionalitat estrangera, ser nouvingut a Catalunya en
els darrers 24 mesos, d’acord amb les dades del padró d’habitants, procedent de
països de renda baixa o mitjana del Banc Mundial (consulteu el document adjunt
amb la relació de països).
 Tenir expedient de desemparament per part de DGAIA.
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 Ser beneficiari d’un ajut d’urgència social o altres ajuts de les administracions
locals.
 Que el pare o la mare no tinguin residència legal a l’Estat.
 Altres circumstàncies socials valorades pels serveis socials o els EAP que
tinguin incidència en les condicions d’educabilitat de l’alumnat (víctimes de
violència de gènere, consum de tòxics, separacions conflictives, problemes de
salut mental, etc.).
Addicionalment, s’han incorporat les dades de matrícules del primer cicle
d’educació infantil al Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), la qual cosa
permetrà tenir dades d’una part important de l’alumnat abans de la incorporació
a l’educació infantil de segon cicle. Tot i que amb desigualtats socials d’accés, com
en apartats posteriors s’exposa, prop del 50 % dels infants de 2 anys està
escolaritzat a P2.

S’ha augmentat en més d’un 50 % la detecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per raons socioeconòmiques arran de la signatura del Pacte
Un dels dèficits estructurals relacionats amb la gestió de la reserva de places tenia
(i té) a veure amb la infradetecció de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques. En molts indrets, la detecció de necessitats educatives específiques
ha depès de la mateixa família i del fet que complimenti, en la sol·licitud de
preinscripció, la casella corresponent a les necessitats educatives específiques, en
un context en què moltes famílies desconeixen aquest procediment. En altres
indrets, la intervenció dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògics
(d’ara endavant, EAP) o dels serveis socials municipals per detectar aquest alumnat
ha comptat amb procediments i mitjans precaris. No tots els municipis compten
amb procediments de detecció activa de les necessitats educatives de l’alumnat,
abans i durant el procés de preinscripció, en coordinació amb els centres escolars,
els serveis socials, les oficines municipals d’escolarització (d’ara endavant, OME),
les entitats locals, etc.
Aquesta infradetecció també estava relacionada amb una consideració restrictiva
de les necessitats educatives específiques. Fins ara, la detecció de les necessitats
educatives específiques per raons socioeconòmiques i socioculturals ha estat molt
condicionada a una valoració psicopedagògica de necessitat de suport educatiu.
No es consideren de manera sistemàtica les necessitats derivades de les situacions
de vulnerabilitat social, com pot ser l’alumnat en situació de pobresa, el qual, per
la possible afectació en les seves condicions d’educabilitat, també requereixen
pràctiques específiques de caràcter social i educatiu, com ara un seguiment més
intensiu per part del professorat, la concessió d’un ajut o una vinculació especial
del centre amb la família, encara que aquestes pràctiques no estiguin vinculades
a mesures i suports educatius addicionals.
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya establia la necessitat de millorar
la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques, i així també ho ha
previst el Decret 11/2021. D’ençà de la signatura del Pacte, l’alumnat amb
necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques (tipus B) ha
augmentat del 6,4 % el curs 2018/2019 al 8,1 % el curs 2021/2022 a educació
primària, i del 5,6 % al 7,7 % a educació secundària (vegeu la taula 17).
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Taula 17. Evolució de l’alumnat amb necessitats educatives específiques de tipus B i C
(2018-2022)
Etapa

EINF EPRI

ESO

Etapa

P3

1er ESO

2020/2021

2021/2022
(nov.)

703.383

675.566

657.045

B

44.743

56.585

53.442

C

19.031

20.022

17.957

% total NEE B

6,4

8,4

8,1

% total NEE C

2,7

3,0

2,7

Total

326.059

336.677

337.390

B

18.266

26.309

25.921

C

10.769

11.921

10.213

% total NEE B

5,6

7,8

7,7

% total NEE C

3,3

3,5

3,0

Tipus

2018/2019

Total

69.581

65.200

61.406

B

3.002

3.720

3.249

C

969

804

611

% total NEE B

4,3

5,7

5,3

% total NEE C

1,4

1,2

1,0

Total

83.083

86.521

83.859

B

4.831

6.978

5.954

C

2.241

2.461

1.678

% total NEE B

5,8

8,1

7,1

% total NEE C

2,7

2,8

2,0

Tipus

2018/2019

Total

2019/2020

2019/2020

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

2020/2021

2021/2022
(nov.)
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Si prenem com a referència les sol·licituds en el procés d’admissió d’alumnat,
l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques
(tipus B) ha passat del 3,4 % en el procés d’admissió per al curs 2018/2019 al 5,9 %
el curs 2021/2022 en el cas de P3, i del 3,7 % al 7,3 % en el cas de 1r d’ESO (vegeu la
taula 18). En valors absoluts, l’increment de sol·licituds és del 55,2 % a P3 i del 97,4
% a 1r d’ESO.
Taula 18. Evolució de les sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives específiques a
P3 i 1r d’ESO (2018-2022)
Etapa

P3

1er ESO

2018/2019

Total

67.854

63.742

59.926

B

2.277

2.454

3.534

C

501

481

397

% total NEE B

3,4

3,8

5,9

% total NEE C

0,7

0,8

0,7

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

49,3

52,6

71,3

Sol NEE / Oferta final
(reserva)

46,2

51,3

61,9

Total

56.672

59.521

57.067

B

2.097

3.302

4.140

C

150

241

135

% total NEE B

3,7

5,5

7,3

% total NEE C

0,3

0,4

0,2

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

71,0

82,0

94,6

Sol NEE / Oferta final
(reserva)

64,8

75,7

79,8

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

2019/2020

2020/2021

2021/2022
(nov.)

Tipus
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Tot i l’increment de la detecció, aquesta encara està lluny dels nivells esperats (al
voltant del 20-25 % de l’alumnat): cal incrementar de manera significativa (multiplicar
per 2,5) l’alumnat amb necessitats educatives específiques detectat
Un dels objectius centrals del Pacte i del Decret 11/2021 és aconseguir incrementar
la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, amb l’objectiu
que les mesures d’escolarització equilibrada tinguin un impacte més gran en la
reducció dels nivells de segregació escolar del sistema educatiu.
En l’Informe de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la
reserva de places. Proposta de desplegament del Decret 11/2021, elaborat en el marc
del Pacte a partir dels treballs de la Comissió d’estudi sobre la detecció de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques, coordinada pel Síndic de Greuges amb la
participació del Departament d’Educació, presentat el maig del 2021, es proposa un
sistema de cribratge a través d’una fórmula basada en el compliment de requisits
garantits a partir de llindar de renda o de la suma d’altres condicions socials. El
Departament d’Educació determina, tal com preveu el Decret 11/2021, que tot
l’alumnat que es troba per sota d’un determinat llindar de renda té la consideració
d’alumnat amb necessitats educatives específiques (sempre que ho al·legui en el
full de preinscripció).
El curs 2020/2021, el sistema educatiu ha detectat com a alumnat amb necessitats
educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques un total de
81.112 alumnes a l’educació infantil de segon cicle, primària i secundària
obligatòria (vegeu la taula 19).
Prenent com a referència la mitjana del període 2013-2019, l’alumnat d’educació
infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria amb precarietat econòmica
se situaria, d’acord amb les estimacions fetes, entre els 282.403 que viuen en
situació de risc de pobresa, els 200.762 que viuen en situació de necessitat
econòmica i els 83.884 en situació de privació material severa (segons dades
d’alumnat del curs 2019/2020) (vegeu la taula 20).
L’esmentat informe recomana adoptar com a referència l’alumnat que viu en llars
per sota de l’IRSC. Aquest fet suposaria incrementar el nombre d’alumnat amb
necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques dels prop de
80.000 actuals als més de 200.000. L’objectiu, doncs, seria multiplicar pràcticament
per 2,5 la detecció actual d’aquest alumnat.
Taula 19. Alumnat amb necessitats educatives específiques (curs 2020/2021)
EINF EPRI

ESO

Total

Total

675.311

337.131

1.012.442

NESE

91837

64.563

156.400

Situacions socioeconòmiques i/o
socioculturals desafavorides

49.602

31.510

81.112

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: les dades d’ESO d’alumnat amb situacions socioeconòmiques i/o socioculturals desfavorides han
estat estimades a partir de la seva prevalença en el curs 2018/2019.
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Taula 20. Alumnat en situació de pobresa (2020)

EINF
EPRI

Alumnat 683.797
%

-

Alumnat
Alumnat
Alumnat
Alumnat
en
Alumnat
en
en
Alumnat
en
situació
per sota
privació
situació
per sota
privació
de risc de
IRSC
material
de risc de
IRSC
material
pobresa
(2013severa
pobresa
(2019)
severa
(20132019)
(2013(2019)
(2019)
2019)
2019)

ESO

Total

326.849

1.010.646

314.311

282.403

223.446

200.762

86.916

83.884

-

100,0

31,1

27,9

22,1

19,9

8,6

8,3

Font: Idescat.
Nota: l’IRSC està ponderat pel nombre de membres de la llar, sobre la base de la següent fórmula:
IRSC*(1+0,3*(membres de la unitat familiar-1). El càlcul no està fet a partir de l’escala d’equivalència de
l’OCDE modificada [IRSC*(1+0,5*(membres de 14 o més anys-1)+0,3*(membres de menys de 14 anys))].

Es redueix el nombre de municipis inactius, però persisteixen desigualtats territorials
importants en la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques: més d’un
25 % de municipis no detecta alumnat amb necessitats educatives específiques abans
del procés d’admissió
La detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques és molt desigual
entre municipis. En el procés d’admissió a P3 corresponent al curs 2021/2022, el 27
% dels municipis de més de 10.000 habitants no tenia cap sol·licitud d’alumnat
amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques (tipus B o C),
mentre que un 23,8 % se situa per sobre del 10 %.
Val a dir que en el procés d’admissió corresponent al curs 2018/2019, a P3, hi havia
un 40 % de municipis de més de 10.000 habitants que no tenia cap sol·licitud
d’alumnat detectat amb necessitats educatives de tipus socioeconòmic, xifra
sensiblement superior.
Segons les dades del Departament d’Educació per al procés d’admissió corresponent
al curs 2021/2022, municipis com ara Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Calafell,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de
Montserrat, el Prat de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts o Viladecans no tenien sol·licituds d’alumnat
amb necessitats educatives específiques de tipus socioeconòmic.
En canvi, municipis com ara Barcelona, Girona, Figueres, Vilanova i la Geltrú,
Ripoll, Terrassa, Mataró, Salt, Manresa, Manlleu, la Bisbal d’Empordà, Banyoles,
Valls, Vic, Torroella de Montgrí, Santa Coloma de Farners o Balaguer presenten
percentatges superiors al 10 %.
En l’accés a 1r d’ESO, la proporció de municipis que no compta amb cap sol·licitud
d’alumnat amb necessitats educatives específiques de tipus socioeconòmic
decreix fins al 14,8 %.
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Taula 21. Evolució de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques per
raons socioeconòmiques a P3 (2018-2022)
% d’alumnat % d’alumnat
% de
matriculat a matriculat a
sol·licituds
P3 NESE Tipus P3 NESE Tipus
a P3 NEE C
B (2021/2022 C (2021/2022
(2021/2022)
nov.)
nov.)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE C
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2021/2022)

Abrera

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

1,9

Alcanar

0,0

0,0

1,7

0,0

1,0

1,7

Amposta

0,0

0,0

0,5

0,0

1,9

1,7

Arenys de Mar

1,7

0,0

0,8

0,0

5,7

1,6

Argentona

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,5

Badalona

0,5

0,0

1,4

0,0

6,0

2,6

Badia del Vallès

0,0

0,0

0,0

0,0

19,2

0,3

Balaguer

15,7

25,3

12,7

25,3

16,1

12,0

Banyoles

18,8

4,3

12,0

11,4

19,6

4,8

Barberà del
Vallès

0,0

0,0

0,0

0,0

5,7

0,9

Barcelona

3,6

0,0

10,3

0,0

11,6

2,5

Berga

12,4

0,0

9,7

0,0

18,7

4,9

Bisbal
d'Empordà, la

16,7

0,0

22,4

0,0

28,7

2,0

Blanes

5,1

0,0

4,9

0,0

8,5

4,1

Calafell

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

5,0

Caldes de
Montbui

1,8

0,0

0,0

0,0

3,3

2,0

Calella

7,5

0,0

10,5

0,0

10,8

1,8

Calonge

7,6

0,0

8,8

0,0

11,5

5,2

Cambrils

0,0

0,0

1,1

0,0

1,8

2,6

Canet de Mar

1,4

0,7

3,7

0,0

3,7

1,6

Canovelles

26,1

0,0

20,2

0,0

28,1

3,0

Cardedeu

1,4

2,3

2,0

1,5

4,9

2,7

Cassà de la
Selva

5,8

0,0

4,0

0,0

6,7

0,9

Municipi

50

EL DESPLEGAMENT DEL PACTE EN LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT

% d’alumnat % d’alumnat
% de
matriculat a matriculat a
sol·licituds
P3 NESE Tipus P3 NESE Tipus
a P3 NEE C
B (2021/2022 C (2021/2022
(2021/2022)
nov.)
nov.)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE C
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2021/2022)

Castellar del
Vallès

0,5

0,0

2,0

0,0

1,8

0,2

Castellbisbal

0,0

0,0

0,0

0,0

3,1

0,7

Castelldefels

0,0

0,0

0,7

0,0

1,7

3,1

Castelló
d’Empúries

8,1

0,0

5,5

0,0

8,1

6,7

Castell-Platja
d’Aro

5,6

7,0

12,7

6,3

11,7

4,1

Cerdanyola del
Vallès

0,0

0,0

1,3

0,0

4,2

0,8

Corbera de
Llobregat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

0,6

Cornellà de
Llobregat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

3,8

Cubelles

0,0

0,0

0,0

0,0

1,4

3,6

Cunit

0,0

0,0

0,0

0,0

2,2

4,6

Deltebre

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

2,6

Escala, l’

2,1

0,0

3,4

0,0

4,3

1,1

Esparreguera

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,9

Esplugues de
Llobregat

0,2

0,0

0,0

0,0

0,3

3,0

Figueres

8,5

0,0

13,7

0,0

14,4

2,9

Franqueses del
Vallès, les

6,5

0,0

5,2

0,0

8,1

1,2

Garriga, la

1,9

0,0

2,8

0,0

0,9

1,8

Gavà

0,2

0,0

0,8

0,0

2,1

1,6

Girona

5,4

0,0

12,2

0,0

10,8

1,7

Granollers

13,4

0,0

8,9

0,0

16,5

1,9

Hospitalet de
Llobregat, l’

3,2

0,0

2,0

0,0

10,4

4,5

Igualada

8,5

0,0

5,8

0,0

11,2

1,7

Llagosta, la

6,8

1,7

6,0

1,0

9,0

4,5

Lleida

6,7

0,0

6,5

2,2

10,2

3,4

Lliçà d’Amunt

6,3

0,0

0,0

0,0

4,9

0,8

Lloret de Mar

7,8

0,0

4,0

0,0

11,6

6,3

Municipi
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% d’alumnat % d’alumnat
% de
matriculat a matriculat a
sol·licituds
P3 NESE Tipus P3 NESE Tipus
a P3 NEE C
B (2021/2022 C (2021/2022
(2021/2022)
nov.)
nov.)

Municipi

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE C
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2021/2022)

Malgrat de Mar

3,3

0,0

2,2

0,0

4,4

2,0

Manlleu

28,5

0,0

22,1

0,0

33,8

5,8

Manresa

3,9

0,0

15,8

2,6

16,0

9,0

Martorell

0,0

0,0

0,0

0,0

2,1

5,2

Masnou, el

0,9

1,8

2,1

0,0

4,5

1,2

Mataró

8,1

8,0

15,0

0,2

12,6

6,7

Molins de Rei

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

1,3

Mollerussa

14,0

11,0

12,9

4,8

14,7

5,7

Mollet del
Vallès

10,1

0,2

6,9

0,0

11,3

1,8

Montcada i
Reixac

0,0

0,0

0,7

0,0

9,0

2,6

Montgat

0,0

0,0

2,9

0,0

0,3

1,1

Montornès del
Vallès

4,9

0,0

4,8

0,0

6,4

2,4

Mont-roig del
Camp

0,0

0,0

1,0

0,0

1,9

2,3

Olesa de
Montserrat

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

1,0

Olot

13,3

0,0

8,8

0,3

14,4

3,1

Palafrugell

29,7

0,0

23,6

0,0

30,2

2,7

Palamós

7,3

0,0

17,3

0,0

18,7

1,4

Palau-solità i
Plegamans

0,0

0,0

0,0

0,9

2,6

0,8

Pallejà

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

Parets del
Vallès

2,4

0,6

1,3

1,3

1,7

1,5

Piera

0,0

0,0

0,0

0,9

1,1

2,4

Pineda de Mar

11,3

0,0

12,6

7,1

14,5

5,0

Prat de
Llobregat, el

0,0

0,0

0,0

0,0

10,8

1,3

Premià de Dalt

1,0

10,2

0,0

10,1

2,1

2,7

Premià de Mar

4,1

11,8

1,6

10,4

6,4

5,9
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% d’alumnat % d’alumnat
% de
matriculat a matriculat a
sol·licituds
P3 NESE Tipus P3 NESE Tipus
a P3 NEE C
B (2021/2022 C (2021/2022
(2021/2022)
nov.)
nov.)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE C
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2021/2022)

Reus

0,2

0,0

4,4

0,0

3,4

2,3

Ripoll

14,9

0,0

14,9

0,0

20,2

2,8

Ripollet

0,0

0,0

0,0

0,3

4,8

2,1

Roca del Vallès,
la

1,0

0,0

4,8

0,0

4,0

0,8

Roses

3,8

0,0

2,8

0,0

5,0

2,0

Rubí

0,6

0,1

6,2

0,0

8,0

2,1

Sabadell

3,5

0,0

5,4

0,2

10,0

2,5

Salou

0,0

0,0

8,3

0,8

4,3

4,9

Salt

11,4

0,0

16,4

0,0

16,3

4,9

Sant Adrià de
Besòs

0,0

0,0

0,0

0,0

11,5

1,4

Sant Andreu de
la Barca

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,3

Sant Andreu de
Llavaneres

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,5

Sant Boi de
Llobregat

0,4

0,0

0,1

0,0

1,2

1,6

Ràpita, la

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,9

Sant Celoni

7,3

4,5

10,5

0,6

11,5

3,9

Sant Cugat del
Vallès

0,4

0,0

1,2

0,1

2,7

1,5

Sant Feliu de
Guíxols

10,6

0,0

17,4

0,0

17,2

2,7

Sant Feliu de
Llobregat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,4

1,4

Sant Joan de
Vilatorrada

0,0

0,0

4,2

1,1

5,1

1,0

Sant Joan Despí

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

1,5

Sant Just
Desvern

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,6

Sant Pere de
Ribes

0,4

0,8

0,0

0,0

4,6

0,7

Sant Quirze del
Vallès

0,0

0,0

0,0

2,3

2,4

0,5

Sant Sadurní
d’Anoia

0,0

0,0

6,1

0,0

2,7

1,2

Sant Vicenç
dels Horts

0,4

0,0

0,0

0,0

1,0

0,4

Municipi
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% d’alumnat % d’alumnat
% de
matriculat a matriculat a
sol·licituds
P3 NESE Tipus P3 NESE Tipus
a P3 NEE C
B (2021/2022 C (2021/2022
(2021/2022)
nov.)
nov.)

Municipi

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE C
(2018/2019)

% de
sol·licituds
a P3 NEE B
(2021/2022)

Santa Coloma
de Farners

9,5

22,3

14,1

18,5

15,9

6,5

Santa Coloma
de Gramenet

0,0

0,0

2,4

0,0

5,6

3,6

Santa Perpètua
de Mogoda

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

1,1

Seu d’Urgell, la

0,0

0,0

3,3

0,0

3,6

2,8

Sitges

0,0

0,0

0,0

0,6

0,4

1,8

Tarragona

1,8

0,0

8,3

0,0

5,6

3,8

Tàrrega

7,0

0,0

5,7

3,4

9,7

4,9

Terrassa

4,8

0,0

14,8

0,0

17,8

2,3

Tordera

1,3

0,0

3,0

0,0

7,7

2,3

Torelló

17,5

6,6

12,1

1,4

21,4

5,5

Torredembarra

0,0

0,0

0,8

0,0

4,0

4,5

Torroella de
Montgrí

5,7

0,0

28,7

0,0

31,9

2,6

Tortosa

0,0

0,0

2,3

0,0

1,6

3,6

Vallirana

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,2

Valls

1,2

17,6

13,2

12,8

12,1

7,6

Vendrell, el

2,2

4,0

1,5

1,9

3,7

4,1

Vic

26,5

0,0

25,5

1,3

32,0

5,6

Viladecans

0,7

0,0

0,0

0,0

1,9

1,1

Vilafranca del
Penedès

4,9

0,0

11,3

0,3

10,8

2,9

Vilanova del
Camí

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

3,3

Vilanova i la
Geltrú

3,8

8,3

3,5

10,4

8,3

3,6

Vila-seca

0,0

0,0

2,3

0,0

2,5

0,7

Vilassar de Mar

0,0

0,0

4,7

0,7

0,2

1,3

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Ha millorat l’adequació del nombre de places reservades a la quantitat d’alumnat amb
necessitats educatives específiques resident a la zona, però hi ha dèficits encara
presents
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.
En relació amb l’aprofitament de la reserva de places, un dels dèficits més comuns en
nombrosos municipis fa referència a una infradotació o sobredotació, segons el cas, de
places reservades en funció de la quantitat d’alumnat amb necessitats educatives
específiques detectat, fet que no permet combatre la concentració d’aquest alumnat en
determinats centres.
En els municipis amb més alumnes amb necessitats educatives específiques que places
reservades, aquestes places no tenen capacitat per escolaritzar el conjunt de la
demanda d’aquest tipus d’alumnat, de manera que la demanda d’alumnat amb
necessitats educatives específiques que es queda fora de la reserva es distribueix
inequitativament entre els centres, generalment concentrant-se en els centres
socialment desfavorits, que ja rep una proporció més gran de sol·licituds d’alumnat
amb necessitats educatives específiques. I en els municipis que amplien la reserva de
places fins al punt que aquestes són globalment més nombroses que la quantitat
d’alumnes amb necessitats educatives específiques residents a la zona, els centres que
tendeixen a escolaritzar més alumnat d’aquest tipus matriculen, en el procés ordinari
d’admissió, més alumnes amb necessitats educatives específiques, perquè ocupen
places reservades sense que puguin ser derivades a altres centres, que els centres amb
una proporció més baixa d’aquest tipus d’alumnat, que no exhaureixen la reserva.
Abans de la signatura del Pacte, a P3 el nombre de sol·licituds d’alumnat amb necessitats
educatives específiques era inferior al 50 % del nombre de places reservades per a
aquest alumnat. La reserva de places, doncs, estava clarament sobredimensionada. En
canvi, en el procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022, l’alumnat amb necessitats
educatives específiques ja ocupa més del 70 % de la reserva de places (vegeu la taula 22).
A 1r d’ESO, l’equilibri entre sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives específiques
i reserva de places és més elevat. En el procés d’admissió corresponent al curs 2018/2019,
l’alumnat amb necessitats educatives específiques ocupava més del 70 % de la reserva,
mentre que en el procés per al curs 2021/2022 aquesta proporció ja és quasi del 95 %.
Taula 22. Evolució de l’equilibri entre les sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives
específiques i la reserva de places a P3 i 1r d’ESO (2018-2022)
Etapa

P3

1r d’ESO

Tipus

2018/2019

2020/2021

2021/2022

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

49,3

52,6

71,3

Sol NEE / Oferta final (reserva)

46,2

51,3

61,9

Sol NEE / Oferta inicial
(reserva)

71,0

82,0

94,6

Sol NEE / Oferta final (reserva)

64,8

75,7

79,8

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Val a dir que la millora de l’equilibri entre alumnat detectat i places reservades té
efectes positius si també es donen polítiques actives d’acompanyament de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques dels centres amb més
concentració d’aquestes necessitats cap a altres centres amb menys concentració
(en el procés ordinari d’admissió). En molts municipis, però, encara manca aquest
treball de redistribució, que es duu a terme amb més freqüència en el cas de la
matrícula viva.
En ocasions, aquest posicionament passiu s’explica per la voluntat de la mateixa
comissió d’evitar modificar les preferències manifestades per les famílies d’aquests
alumnes, la qual cosa fa que acabin ocupant places ordinàries. Davant d’aquest
dèficit, cal desenvolupar polítiques proactives d’assignació de plaça i
d’acompanyament d’aquesta demanda escolar cap a aquells centres que, si bé no
han estat sol·licitats per les seves famílies, no cobreixen les places reservades.

Cal articular la detecció automatitzada de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques a partir d’un criteri de renda, encara pendent
Cal incrementar la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques,
no només amb l’ampliació dels supòsits que ho determinen, sinó també amb una
simplificació dels procediments de detecció, fent ús especialment de la informació
disponible en els registres administratius, que permeten acreditar les situacions
de desavantatge educatiu, sovint a través d’avaluacions prèvies ja fetes per part de
professionals de l’àmbit educatiu o social.
En l’Informe de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la
reserva de places. Proposta de desplegament del Decret 11/2021, anteriorment referit,
elaborat en el marc del Pacte, també es planteja fer, en la mesura del possible,
aquesta detecció a partir dels registres administratius existents, a fi d’agilitar i
incrementar la identificació de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
a partir de criteris objectivables, sense necessitat d’exploracions específiques cas
per cas.
La detecció, tot i que parteix d’una fase prospectiva prèvia al procés de preinscripció,
teòricament amb la intervenció de les unitats de detecció que actuen en cada
territori, hauria de pivotar al voltant de la sol·licitud de preinscripció, perquè la
consulta de les dades de la renda de les famílies n’exigeix l’autorització, d’acord
amb els requeriments de la legislació en matèria de protecció de dades personals.
Un cop feta la sol·licitud de preinscripció, aquesta habilitaria l’Administració a fer
la comprovació centralitzada de la concurrència de necessitats educatives
específiques entre l’alumnat preinscrit a partir de les consultes dels registres
administratius que contenen informació sobre les característiques socials i
econòmiques de la població (padró d’habitants, dades tributàries, prestacions
rebudes, etc.). El resultat d’aquestes consultes s’hauria de contrastar amb el
resultat de la detecció prospectiva feta a escala local per les unitats de detecció, a
fi de determinar finalment la relació d’alumnat preinscrit que tindrà la consideració
d’alumnat amb necessitats educatives específiques. Aquesta relació, elaborada per
les comissions de garanties d’admissió, s’hauria de trametre als Serveis Territorials,
els quals, per resolució, acreditarien les necessitats específiques i assignarien
plaça de reserva.
Per ara, el Departament d’Educació informa que s’està treballant en desplegament
normatiu per a l’establiment dels criteris que determinaran la detecció d’alumnat
amb necessitats educatives específiques, així com els mecanismes que la
facilitaran.
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S’ha iniciat la creació de les unitats de detecció previstes al Decret 11/2021
El Decret 11/2021 també preveu posar en marxa les unitats de detecció per part del
Departament d’Educació i dels ajuntaments, que s’ocupen de coordinar les
actuacions relacionades amb la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques i amb la valoració de l’evolució de les seves necessitats (art. 56.1). La
composició i les funcions de les unitats de detecció han d’establir-se mitjançant
una resolució (art. 56.2).
Les Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o
socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als centres del Servei
d’Educació de Catalunya per al curs 2022-2023 estableixen la creació d’aquestes
unitats de cara a aquest procés d’admissió d’alumnat i les funcions a desenvolupar
abans, durant i després del procés de preinscripció i matrícula.

La proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre
s’ha de desplegar de cara al proper curs 2022/2023
Limitar l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques en
aquells centres amb una proporció més elevada d’alumnat d’aquest tipus és
fonamental per evitar la seva concentració en determinats centres, sempre que es
faci de manera adequada.
L’aprovació de la LEC va suposar, entre d’altres aspectes, la creació d’un nou
instrument per combatre la segregació escolar, la possibilitat d’establir
territorialment la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives
específiques que poden ésser escolaritzats en cada centre en l’accés als nivells
inicials de cada etapa (art. 48.1). Malgrat que aquesta era la principal aportació de
la LEC en la lluita contra la segregació escolar, aquesta previsió ha estat pendent
de desplegament reglamentari des de l’any 2009 fins a l’aprovació del Decret
11/2021, del 16 de febrer.
Aquest decret estableix que la proporció màxima d’alumnes amb necessitats
educatives específiques, que es manté durant tot el curs, ha de ser l’equivalent al
percentatge d’aquest alumnat que correspondria per centre en el cas que fos
possible una distribució entre els centres de la zona educativa plenament
equilibrada (art. 59). El seu desplegament està previst per al curs 2022/2023
(disposició transitòria tercera) i les Orientacions per a la millora de la distribució
equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de
situacions socioeconòmiques o socioculturals en el procediment d’admissió
d’alumnat als centres del Servei d’Educació de Catalunya per al curs 2021-2022 (i
també les orientacions per al curs 2022-2023) preveuen començar amb el seu
desplegament.

L’allargament de la vigència de la reserva s’aplicarà en el procés d’admissió
corresponent al curs 2022/2023, però la doble via d’accés al sistema educatiu està
de facto pendent de consolidar
Per ara, la reserva de places per a alumnat amb necessitats educatives específiques
s’ha mantingut fins al dia anterior a la publicació de les llistes d’admesos, no fins
a l’inici de curs. Aquesta curta vigència de la reserva de places ha limitat les
possibilitats d’ús d’aquest instrument per a la matrícula fora de termini que
s’incorpora abans d’iniciar el curs escolar, i ha provocat que aquestes places siguin
ocupades finalment per l’alumnat ordinari de la llista d’espera.
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El nou Decret 11/2021 estableix que la reserva de places per a alumnat amb necessitats
educatives específiques es manté vigent fins a un mínim de dos i un màxim de cinc dies
hàbils abans que finalitzi el període de vigència de la llista d’espera o, alternativament
i en tot cas, fins a l’inici del curs escolar (art. 55.4). El Departament d’Educació ha
anunciat que aquesta previsió s’aplicarà per primer cop de cara al procés d’admissió
corresponent al curs 2022/2023.
Durant la vigència de la reserva de places, l’alumnat amb necessitats educatives
específiques només hauria de ser assignat a llocs de reserva. L’assignació de plaça
de reserva es realitza a través d’un procediment diferenciat de l’accés a les places
ordinàries, tot i ser simultani en el temps i poder ser equivalent en els tipus de
procediment a seguir (presentació de sol·licitud, aplicació de barem, assignació
d’ofici si escau, etc.). El Decret 11/2021 determina que el Departament d’Educació pot
establir a la convocatòria anual un procediment d’assignació diferenciat i específic
per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, amb l’objectiu de millorar
l’equitat (art. 29.2), i també que l’assignació de lloc escolar a l’alumnat amb
necessitats educatives específiques es fa a través de la reserva en el període ordinari
(art. 57.1) o, en cas de ser fora de termini però abans de l’inici de curs, preferentment
a través de la reserva (art. 57.4).
Formalment, doncs, en el període ordinari, es poden establir dues vies separades
d’accés a l’oferta escolar, una per a l’alumnat ordinari, que és assignat a places
ordinàries, i una per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, que és
assignat a places reservades, sense possibilitat de traspàs o canvi mentre és vigent
la reserva.
En la pràctica, però, no hi ha dos procediments estancs per accedir al sistema
educatiu. Encara hi ha molts alumnes amb necessitats educatives específiques que
es matriculen a places ordinàries i alumnat ordinari que acaba ocupant una plaça de
reserva, encara que sigui just després en què aquesta reserva perd la vigència. El
Decret 11/2021 té instruments per evitar aquestes situacions.

No hi ha garanties de gratuïtat en l’assignació de plaça però hi ha la previsió de
desplegar l’ajut econòmic per a l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques de cara al curs 2022/2023
La manca de garanties de gratuïtat ha condicionat negativament l’assignació
d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres concertats, però
també als centres públics amb quotes més elevades.
El Decret 11/2021 preveu que l’assignació de plaça comporti la concessió d’un ajut
econòmic per a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
Segons la memòria econòmica, aquest ajut, d’un import calculat a partir de l’informe
sobre el cost de la plaça escolar elaborat en el marc del Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya (Síndic de Greuges, 2020), garanteix l’escolarització de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques als centres educatius amb accés gratuït a
les activitats complementàries i els serveis escolars (exclòs el menjador escolar,
l’accessibilitat econòmica del qual depèn d’una altra convocatòria d’ajuts).
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu “garantir la gratuïtat de
l’activitat complementària a l’alumnat assignat d’ofici als centres concertats, amb el
finançament del Departament d’Educació” (Actuació 20). Aquesta previsió no s’està
acomplint actualment.
El Departament d’Educació ha previst establir l’ajut a partir del curs 2022/2023 per
a l’alumnat de P3 i 1r d’ESO.
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Recomanacions
§ Establir un llindar de renda com a element central per determinar la
concurrència de les necessitats educatives específiques de l’alumnat, tal
com ja succeeix amb la concessió d’ajuts econòmics, que cobreixi el conjunt
d’alumnat en situació de pobresa. En aquest sentit, es proposa un sistema
de cribratge a través d’una fórmula basada en el compliment de requisits
garantits a partir de llindar de renda o de la suma d’altres condicions socials,
la qual cosa suposaria incrementar el nombre d’alumnat amb necessitats
educatives específiques per raons socioeconòmiques dels prop de 80.000
actuals als més de 200.000.
§
Promoure la detecció automatitzada de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques amb ús especialment de la informació disponible
en els registres administratius, que permeten acreditar les situacions de
desavantatge educatiu, sovint a través d’avaluacions prèvies ja fetes per part
de professionals de l’àmbit educatiu o social.
§
Establir la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives
específiques que pot ser escolaritzat en cada centre de la zona i activar la doble
via d’accés al sistema educatiu, de manera que l’alumnat amb necessitats
educatives específiques només pugui ser assignat a llocs de reserva. Aquestes
mesures permetrien assegurar una escolarització equilibrada d’aquest
alumnat.
§
Garantir la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques assignat a una plaça escolar. L’assignació de plaça ha
de comportar la concessió d’un ajut econòmic a l’alumnat amb necessitats
educatives específiques que acompleixi el criteri de renda establert (o als
centres). Aquest ajut s’ha de calcular d’acord amb l’informe sobre el cost de
la plaça escolar elaborat en el marc del Pacte (Síndic de Greuges, 2020) i ha
de permetre garantir l’escolarització d’aquest alumnat als centres educatius
amb accés gratuït a les activitats complementàries, a les sortides i colònies
escolars, als materials i llibres de text, i als serveis escolars.
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3.4. LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA: LA LLUITA CONTRA LA SOBREOFERTA
El Decret 11/2021 incorpora el criteri d’evitació de la sobreoferta a través de la
programació de l’oferta i elimina la prioritat del criteri de satisfacció de la demanda
A diferència del Decret 75/2007, que no establia criteris per a la programació de
l’oferta, el nou Decret 11/2021 parteix de la base que la programació de l’oferta
(creació i supressió de places, grups i centre, etc.) té una incidència en els processos
de segregació escolar i especifica una sèrie de criteris generals i específics (arts. 26
i 27) que relacionen la programació de l’oferta amb la lluita contra aquest fenomen.
De fet, en el marc de les actuacions d’aquesta institució, el Síndic ja ha manifestat
al Departament d’Educació la necessitat de prevenir els efectes que la programació
de l’oferta té sobre la qualitat i l’equitat del sistema, especialment quan aquesta
programació tendeix a debilitar la demanda d’un centre, la qual cosa dificulta la
consolidació del seu projecte educatiu i pot acabar tenint efectes negatius sobre la
segregació escolar.
En relació amb aquest assumpte, el Síndic sempre ha assenyalat que l’indicador de
referència a l’hora de programar l’oferta no hauria de ser el nivell de demanda dels
centres, sinó les necessitats d’escolarització existents a cada zona (perquè, si es
planifica a partir de la demanda, es podria reproduir la mobilitat entre zones
ocasionada eventualment per processos d’atracció i fugida relacionats amb la
segregació escolar).
Des de la perspectiva de l’equitat, en el marc de les actuacions d’aquesta institució,
el Síndic ha manifestat reiteradament al Departament d’Educació la necessitat de
promoure dos principis bàsics en la programació de l’oferta pels seus efectes
negatius sobre la segregació escolar: (1) evitar la sobreoferta de places o grups en
l’oferta inicial, i (2) prendre decisions sobre l’oferta final sense seguir fonamentalment
criteris de demanda.
D’una banda, l’existència de zones amb sobreoferta, amb més places escolars que
sol·licituds de plaça, contribueix al fet 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.
I, d’altra banda, el seguiment de criteris de demanda en la programació de l’oferta
acostuma a consolidar els centres més sol·licitats i a perjudicar els centres menys
sol·licitats, generalment amb una composició social més desfavorida.
En relació amb aquestes consideracions, el Decret 11/2021 incorpora:
 L’evitació de la sobreoferta com a criteri de programació de l’oferta (art. 26.1.c).
L’existència de zones amb sobreoferta, amb més places escolars que sol·licituds de
plaça, contribueix al fet 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 (art. 26.1.d). 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
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oferta per zona. Aquest criteri s’ha de tenir en compte 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.
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 (art. 27.a). Les decisions adoptades
en el marc de les taules locals de planificació han de tenir en compte aquests
efectes a l’hora de crear o suprimir oferta.
Amb caràcter general, això significa que, 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 (arts. 26 i 27). 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 diverses opcions, ja sigui la reducció de ràtios als centres del
municipi, ja sigui la supressió de grups o el tancament de centres (en el cas del
sector públic), ja 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 un
grup 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,
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d’acord amb els mateixos criteris de programació, abans del procés ordinari de
preinscripció, tant per a centres públics com concertats (art. 25.2).
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 (art.
27.i). 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.
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 (art. 50) o d’unitats
(art. 58.2) 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 (art. 50).
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
(art. 58).
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 entre centres un cop iniciat
el curs, a excepció de circumstàncies excepcionals tipificades (art. 47).
Addicionalment, atribueix als centres el deure de “garantir a tot el seu alumnat
una bona acollida i han d’adoptar les mesures adequades per evitar la mobilitat de
l’alumnat entre centres motivada per dèficits en el seu rendiment escolar, per les
seves necessitats específiques de suport educatiu o per raons de caràcter
econòmic.” (art. 51.3). D’aquesta manera, es pretén evitar la mobilitat de l’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.
 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 (reducció de ràtio diferenciada), i
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també una reserva diferenciada, sempre que sigui una mesura adequada per
promoure l’escolarització equilibrada d’alumnat i combatre la segregació escolar,
d’acord amb les titularitats dels centres.
 La integració i el tancament de centres públics. Està previst analitzar l’impacte
sobre la segregació escolar en els processos d’integració i supressió de centres
públics (art. 28). D’acord amb aquest criteri, la integració de centres públics
s’hauria de fer 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. Alhora, la supressió de
centres públics, si escau, hauria d’afectar centres públics guetitzats, amb un clar
desequilibri entre la seva composició social i la del seu entorn, 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.

S’està incrementant la sobreoferta per efecte de l’evolució de la demografia educativa:
quasi una cinquena part de places de P3 roman vacant
La reducció de la natalitat i la minoració dels fluxos migratoris arran de la crisi
econòmica de 2008 i de la crisi derivada de la pandèmia han provocat que, any rere
any, l’alumnat que accedeix a l’educació infantil de segon cicle es redueixi. En
canvi, l’evolució de l’oferta, si bé també tendeix a decréixer, no ho fa en la mateixa
intensitat. El curs 2021/2022 aquesta mateixa tendència també s’ha instaurat a
l’educació secundària obligatòria, després d’anys de creixement de l’alumnat que
hi accedia.
Aquest fet provoca que des del moment en què es va signar el Pacte, i contràriament
als seus objectius, la sobreoferta hagi crescut de manera significativa, especialment
a P3. Mentre al curs 2018/2019 les sol·licituds cobrien el 89,0 % de l’oferta inicial a
P3, el curs 2021/2022 aquesta xifra ha decrescut fins al 82,8 %. La diferència entre
oferta inicial i sol·licituds ha passat de 8.361 a 12.419 (vegeu la taula 23).
Taula 23. Evolució de les dades de sobreoferta (2018-2022)
Etapa

2019/2020

2020/2021

2021/2022
(nov.)

Tipus

2018/2019

Sol / Oferta inicial (100
places)

89,0

84,7

82,8

Sol / Oferta final (100 places)

86,9

84,1

82,4

Oferta inicial - Sol·licituds

8.361

11.483

12.419

Oferta final - Sol·licituds

10.205

12.058

12.798

Sol / Oferta inicial (100
places)

97,8

98,0

95,2

Sol / Oferta final (100 places)

95,8

96,3

94,9

Oferta inicial - Sol·licituds

1.275

1.220

2.871

Oferta final - Sol·licituds

2.464

2.308

3.087

P3

1er ESO

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Municipis com ara Palamós, Alcanar, Premià de Dalt, Deltebre, Montgat, Malgrat de
Mar, Badia del Vallès, Olesa de Montserrat o Parets del Vallès van tenir una oferta
inicial a P3 coberta en menys d’un 70 % per les sol·licituds existents en el procés
ordinari de preinscripció per al curs 2021/2022 (vegeu la taula 24).
Taula 24. Dades de sobreoferta a P3 (2021-2022)
Oferta inicial Sol·licituds

Oferta final Sol·licituds

Abrera

-1

24

101,0

80,6

Alcanar

40

40

60,0

60,0

Amposta

13

13

94,3

94,3

Arenys de Mar

46

46

73,7

73,7

Argentona

6

6

94,3

94,3

Badalona

388

365

82,7

83,6

Badia del Vallès

34

34

69,1

69,1

Balaguer

25

25

86,3

86,3

Banyoles

1

1

99,4

99,4

-10

-10

104,0

104,0

2.547

2.563

81,3

81,2

Berga

47

26

72,5

82,7

Bisbal d’Empordà, la

24

24

80,3

80,3

Blanes

45

45

85,5

85,5

Calafell

35

35

83,9

83,9

Caldes de Montbui

31

31

84,5

84,5

Calella

29

29

85,5

85,5

Calonge

24

24

73,9

73,9

Cambrils

18

18

94,0

94,0

Canet de Mar

17

17

86,4

86,4

Canovelles

40

18

70,1

83,9

Cardedeu

8

8

96,1

96,1

Cassà de la Selva

3

11

97,7

91,9

Municipi

Barberà del Vallès
Barcelona

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 places)
(100 places)
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Oferta inicial Sol·licituds

Oferta final Sol·licituds

Castellar del Vallès

20

20

90,7

90,7

Castellbisbal

12

12

88,0

88,0

Castelldefels

56

56

88,5

88,5

Castelló d’Empúries

6

6

93,8

93,8

Castell-Platja d’Aro

5

5

92,6

92,6

Cerdanyola del Vallès

50

43

90,2

91,4

Corbera de Llobregat

15

15

85,0

85,0

Cornellà de Llobregat

124

99

83,7

86,5

Cubelles

17

17

86,4

86,4

Cunit

27

27

77,3

77,3

Deltebre

34

34

66,0

66,0

Escala, l’

-16

12

122,2

88,0

Esparreguera

39

14

82,7

93,0

Esplugues de Llobregat

70

70

84,9

84,9

Figueres

52

29

90,1

94,2

Franqueses del Vallès, les

45

45

79,5

79,5

Garriga, la

-18

7

114,4

95,3

Gavà

109

109

77,9

77,9

Girona

119

119

88,7

88,7

Granollers

74

89

88,2

86,1

Hospitalet de Llobregat, l’

218

243

89,9

88,9

Igualada

84

84

81,9

81,9

Llagosta, la

25

25

80,0

80,0

Lleida

162

228

87,9

83,7

Lliçà d’Amunt

30

30

76,0

76,0

Lloret de Mar

-1

1

100,4

99,6

Municipi

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 places)
(100 places)
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Oferta inicial Sol·licituds

Oferta final Sol·licituds

Malgrat de Mar

63

63

68,5

68,5

Manlleu

21

21

90,5

90,5

Manresa

59

59

91,6

91,6

Martorell

36

41

86,2

84,5

Masnou, el

45

45

76,3

76,3

Mataró

175

174

86,1

86,2

Molins de Rei

62

62

77,5

77,5

Mollerussa

52

52

70,5

70,5

Mollet del Vallès

46

45

90,1

90,3

Montcada i Reixac

50

50

85,4

85,4

Montgat

48

23

68,0

81,6

Montornès del Vallès

23

22

86,4

86,9

Mont-roig del Camp

21

21

82,4

82,4

Olesa de Montserrat

90

65

69,7

76,1

Olot

25

21

92,7

93,8

Palafrugell

52

52

79,3

79,3

Palamós

74

51

59,8

68,3

Palau-solità i Plegamans

8

8

93,2

93,2

Pallejà

10

10

90,0

90,0

Parets del Vallès

68

68

69,8

69,8

Piera

28

28

80,7

80,7

Pineda de Mar

43

4

80,9

97,8

Prat de Llobregat, el

91

91

85,2

85,2

Premià de Dalt

44

44

64,2

64,2

Premià de Mar

77

76

71,5

71,7

Ràpita, la

31

31

79,3

79,3

Municipi

65

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 places)
(100 places)
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Oferta inicial Sol·licituds

Oferta final Sol·licituds

Reus

94

115

91,0

89,2

Ripoll

2

2

97,9

97,9

Ripollet

20

20

94,6

94,6

Roca del Vallès, la

3

30

96,6

73,7

Roses

-31

15

127,2

90,6

Rubí

43

43

93,8

93,8

Sabadell

289

367

86,3

83,2

Salou

13

13

94,9

94,9

Salt

35

35

91,0

91,0

Sant Adrià de Besòs

42

42

87,5

87,5

Sant Andreu de la Barca

47

47

84,3

84,3

Sant Andreu de Llavaneres

6

6

92,0

92,0

Sant Boi de Llobregat

88

80

88,6

89,5

Sant Celoni

38

22

81,0

88,0

Sant Cugat del Vallès

98

104

89,9

89,3

Sant Feliu de Guíxols

15

15

92,7

92,7

Sant Feliu de Llobregat

118

93

73,8

78,1

Sant Joan de Vilatorrada

1

1

99,0

99,0

Sant Joan Despí

30

55

87,9

79,8

Sant Just Desvern

7

32

95,3

81,7

Sant Pere de Ribes

8

16

96,6

93,3

Sant Quirze del Vallès

18

18

90,6

90,6

Sant Sadurní d’Anoia

14

14

90,4

90,4

Sant Vicenç dels Horts

-18

5

108,6

97,9

Santa Coloma de Farners

-3

3

102,3

97,8

192

170

82,1

83,8

Municipi

Santa Coloma de
Gramenet

Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 places)
(100 places)
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Municipi

Oferta inicial Sol·licituds

Oferta final Sol·licituds

Santa Perpètua de Mogoda

34

34

85,5

85,5

Seu d’Urgell, la

24

24

79,1

79,1

Sitges

37

37

81,9

81,9

Tarragona

158

158

88,4

88,4

Tàrrega

8

8

95,7

95,7

Terrassa

309

300

85,4

85,8

Tordera

30

32

81,6

80,6

Torelló

20

20

87,6

87,6

Torredembarra

17

17

87,7

87,7

Torroella de Montgrí

23

26

83,3

81,6

Tortosa

79

79

79,7

79,7

Vallirana

36

36

76,0

76,0

Valls

54

37

80,2

85,5

Vendrell, el

51

30

84,1

90,0

Vic

5

5

98,9

98,9

Viladecans

115

115

81,5

81,5

Vilafranca del Penedès

60

60

86,4

86,4

Vilanova del Camí

16

16

86,1

86,1

Vilanova i la Geltrú

34

34

94,1

94,1

Vila-seca

30

30

88,0

88,0

Vilassar de Mar

38

38

79,6

79,6

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Sol / Oferta inicial Sol / Oferta final
(100 places)
(100 places)
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S’ha previst reduir les ràtios de cara al curs 2022/2023 per evitar la sobreoferta
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu “promoure la possibilitat
d’aplicar reduccions de ràtio en l’oferta inicial en determinades zones amb
sobreoferta de places, d’acord amb els centres, 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 i estigui
acompanyada de les mesures de compensació necessàries tant per evitar possibles
greuges als centres afectats com per garantir l’estabilitat futura de l’oferta (com
ara la reducció proporcional de les ràtios mínimes d’alumnes per mantenir el
concert en el cas dels centres privats)”.
El Decret 11/2021 preveu que la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup és
una mesura que pot contribuir a evitar situacions de sobreoferta (art. 58.2).
El Departament d’Educació ha anunciat que, de cara al curs 2022/2023, es produirà
una reducció de ràtios a 20 alumnes per curs a P3 a tots els centres públics, amb la
previsió d’inversió de 56 milions d’euros per a la contractació de nou professorat.
Aquesta mesura no serà d’aplicació, en principi, als centres concertats.
Aquesta reducció d’un 20 % de places als centres públics, de prop del 15 % si
prenem com a referència el conjunt de l’oferta del Servei d’Educació de Catalunya,
ha de permetre reduir de manera significativa la situació de sobreoferta.
Amb tot, aquest decrement diferencial de places en funció del sector de titularitat
pot incrementar les diferències entre sectors de titularitat pel que fa als nivells de
sobreoferta. Per al procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022, per exemple,
les sol·licituds rebudes per centres públics cobria el 86,1 % de les places ofertades,
mentre que en el sector concertat aquest percentatge es reduïa fins al 76 %.
Taula 25. Dades d’oferta i demanda en el procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022
Titularitat

Oferta inicial

Oferta final

Sol·licituds

Sobreoferta
(inicial)

Diferència
oferta inicial sol·licituds

Públic

49.102

49.251

42.260

86,1

6.842

Privat

23.243

23.473

17.666

76,0

5.577

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

En alguns municipis, el curs 2021/2022 ja s’estan aplicant reduccions de ràtio a 22
o 23 alumnes a P3, tant a centres públics com a centres concertats.

Cal planificar a mitjà termini l’oferta necessària de centres del Servei d’Educació de
Catalunya per garantir equilibri entre oferta i demanda a la zona
La mesura de reducció d’oferta es fa en el marc del manament del Departament
d’Educació de programar l’oferta educativa. En aquest sentit, la Llei 12/2009, del 10
de juliol, d’educació, estableix en l’article 44 que “1. Correspon al Departament
aprovar la programació de l’oferta educativa” i que “4. El Departament, en el marc
de la programació educativa, ha de determinar periòdicament l’oferta de llocs
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escolars tenint en compte l’oferta existent de centres públics i centres privats
concertats.”.
Davant d’aquesta situació de sobreoferta, el Departament d’Educació pot adoptar
altres opcions, a més de la reducció de ràtios als centres del municipi, com són la
supressió de grups o el tancament de centres (en el cas del sector públic) o la no
concertació de grups o centres (en el cas del sector concertat).
Per determinar la mesura a adoptar o per determinar l’aplicació de la mesura en
un centre o en un altre, el Síndic recorda la necessitat d’establir criteris que tinguin
en compte la preservació de les condicions de qualitat i equitat del sistema. De fet,
pel que fa a la programació de l’oferta, tant la Llei orgànica d’Educació com la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, fan referència a la necessitat d’harmonitzar
els drets individuals amb l’obligació de les administracions públiques de garantir
el dret de tots a l’educació en centres que compleixin condicions de qualitat i
equitat (art. 44 LEC).
En relació amb aquest assumpte, i amb l’objectiu de reduir la sobreoferta, el Síndic
recorda la importància que l’Administració educativa programi, 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 previstos en el Decret 11/2021, abans del procés ordinari de
preinscripció, tant per a centres públics com concertats.
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.
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, subscrit pel Departament
d’Educació, entre d’altres agents educatius, preveu “programar l’oferta amb un
equilibri entre la demanda potencial (infants empadronats amb edat teòrica
d’accés), la demanda real (sol·licituds) i les places en oferta per zona, sense generar
situacions de sobreoferta”.
El Decret 11/2021 estableix com a criteri general de programació tendir a l’equilibri
entre les necessitats d’escolarització de la zona educativa d’acord amb l’alumnat
empadronat i els llocs escolars programats (art. 26.1).
El Síndic recorda, però, que, en un context de reducció de la demografia educativa
i, conseqüentment, de reducció de les necessitats d’escolarització, programar
l’oferta any a any situa els centres en una dinàmica de provisionalitat i de
competència entre centres per atraure la demanda que no és beneficiosa per
combatre la segregació escolar.
El Síndic recorda que, 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, si bé aquesta estabilitat no ha de suposar el manteniment de
situacions de sobreoferta a la zona. En aquest sentit, l’estabilitat de l’oferta i
l’oferta de places ja disponible són criteris de programació de l’oferta establerts en
el Decret 11/2021 (arts. 26 i 27).
En aquesta línia, el Decret 11/2021 estableix que correspon al Departament
d’Educació, escoltades les propostes de les taules locals de planificació educativa,
amb la participació de les comissions de participació en la programació de l’oferta
educativa, aprovar i fer pública l’oferta a mitjà o llarg termini, per a períodes
d’entre tres i vuit anys (art. 25.2). Aquesta programació a mitjà termini de l’oferta
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ha de permetre corregir les situacions de sobreoferta amb mesures ben planificades
per combatre la segregació.
En cas de suprimir grups o centres, el Síndic recorda la necessitat de justificar
aquesta mesura partint de la lluita contra la segregació escolar, així com també la
necessitat d’elaborar els informes d’impacte sobre la segregació escolar (art. 28).

Hi ha dificultats relacionades amb la reducció de l’oferta concertada, si escau, abans
del procés d’admissió d’alumnat
El Síndic ha destacat en anteriors ocasions el tractament diferencial de la supressió
de grups en el sector públic i en el sector privat. En el primer cas, hi ha la tendència
a reduir el nombre de grups abans de la preinscripció, en l’oferta inicial, i en el
segon cas, la supressió es produeix habitualment en l’oferta final, si no
aconsegueixen cobrir les places necessàries.
El Síndic constata que la Resolució EDU/742/2021, de 15 de març, per la qual
s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels
centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon
cicle, estableix que es mantenen els grups (i els concerts) quan, un cop feta la
preinscripció, s’acompleixen les ràtios mínimes de 20 alumnes a l’educació infantil
de segon cicle i a l’educació primària, i de 25 alumnes d’educació secundària
obligatòria (i que també es podrà considerar la relació mitjana alumnes/unitat
diferent de la determinada, tenint en compte la ràtio existent als centres educatius
públics de la zona).
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, estableix la possibilitat
de modificar els concerts educatius subscrits amb els centres privats perquè el
centre no assoleix la relació mitjana alumnes/professors per unitat escolar
concertada (art. 30).
En relació amb aquest assumpte, el Síndic és partidari de modificar l’oferta inicial
de places en centres públics o concertats abans del procés d’admissió d’alumnat
(encara que després s’hagi de corregir), per tal d’evitar, precisament, condicionar
la supressió de grups en funció de criteris relacionats amb el comportament de la
demanda, sovint reproductora de la segregació escolar. D’aquesta manera, es
tendiria sistemàticament a reduir grups als centres amb una demanda més feble,
sense que aquest procediment contribuís a consolidar la seva demanda i a
heterogeneïtzar la seva composició social.
La dificultat de reduir oferta abans del procés de preinscripció al sector concertat
afavoreix que les modificacions es concentrin en el sector públic, la qual cosa pot
ser, segons el cas, contraproduent per a la lluita contra la segregació escolar, o que
no es produeixin i perduri la situació de sobreoferta.
El Decret 11/2021 preveu que abans del procés de preinscripció i matrícula el
Departament d’Educació aprova l’oferta, un cop escoltades les propostes de les
taules locals de planificació educativa, amb la participació de les comissions de
participació en la programació de l’oferta educativa (art. 25.2). Aquesta programació
ha de tenir en compte, entre d’altres criteris, l’oferta de centres públics i privats
concertats, i la vigència i composició dels concerts, sempre que satisfacin
necessitats d’escolarització. La LEC considera que un centre docent privat satisfà
necessitats d’escolarització si té una relació mitjana d’alumnes per unitat escolar
no inferior a la que determina el Departament per a cada zona, i escolaritza
alumnat amb domicili habitual al municipi o a la zona educativa en la proporció
que determina el Departament (art. 205.3). Val a dir que la proporció d’alumnat
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amb domicili habitual a la zona no està regulada per part del Departament
d’Educació.
En relació amb la vigència del concert, el Síndic constata que el concert de les
unitats concertades expira el curs 2021/2022 per al cas de l’educació infantil de
segon cicle i educació secundària obligatòria, i el curs 2025/2026 per al cas de
l’educació primària, tal com estableixen la Resolució ENS/405/2018, de 6 de març,
per la qual s’aproven amb caràcter provisional les renovacions dels concerts
educatius dels centres privats per als ensenyaments d’educació infantil de segon
cicle i d’educació secundària obligatòria, i les modificacions dels concerts
educatius dels centres privats per a l’ensenyament d’educació primària i la
Resolució EDU/1089/2020, de 15 de maig, per la qual s’aproven amb caràcter
provisional les renovacions dels concerts educatius dels centres privats per a
l’ensenyament d’educació primària, les modificacions dels concerts educatius dels
centres privats d’educació infantil de segon cicle i d’educació secundària obligatòria
i la pròrroga dels concerts educatius d’educació primària de determinats centres
privats concertats.

També s’han trobat dificultats de tancament de centres de màxima complexitat en
entorns altament segregats
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya estableix en la seva actuació 3,
d’orientacions en la programació escolar, “analitzar, si escau, el possible tancament
(o refundació) dels centres públics guetitzats, quan hi hagi un clar desequilibri en
la composició social del seu entorn, després de constatar la impossibilitat de
revertir aquesta situació, un cop aplicades les mesures que corresponguin per
heterogeneïtzar la composició social del centre”.
A través dels mitjans de comunicació, el Síndic de Greuges ha tingut constància
del conflicte obert a l’entorn del suposat tancament progressiu de centres en
diversos municipis, com ara Lleida, Tàrrega o Barcelona, per problemes de
segregació escolar. El Síndic de Greuges va tenir constància que les comunitats
escolars d’aquests centres consideraven aquesta mesura inadequada perquè no
contribuiria a combatre la segregació escolar als respectius municipis, atès que
l’alumnat que s’hi escolaritza difícilment es matricularia en centres públics o
concertats propers amb una composició social afavorida.
L’informe tramès pel Departament d’Educació posava de manifest que
l’Administració educativa i les administracions locals havien desenvolupat
actuacions per millorar l’atenció educativa de l’alumnat i consolidar el projecte
educatiu, sense èxit per revertir la situació de segregació d’aquests centres,
malgrat la voluntat de transformació dels mateixos claustres i equips directius. Les
administracions no contemplaven l’existència de noves mesures que fossin
realment efectives per normalitzar la situació del centre en els anys següents.
En el cas de tancament de centres públics, la LEC preveu, en el seu article 45, que
“1. El Govern, en el marc de la programació de l’oferta educativa, crea centres
públics de titularitat de la Generalitat, en modifica la composició i, si escau, els
suprimeix” (tal com també ho fa l’article 74, sobre creació, autorització i supressió
de centres educatius).
Així doncs, aquesta mesura, si bé pot ser discutida legítimament per part de
membres de la comunitat escolar dels centres afectats, atès que modifica les seves
condicions d’escolarització, per se no suposaria una vulneració de drets i
s’emmarcaria dins les funcions de programació de l’oferta educativa que
l’administració educativa té assignades.
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Des d’aquesta perspectiva, un tancament progressiu d’un centre no pot ser
considerat com a actuació irregular per part del Departament d’Educació des del
moment en què aquesta administració pot adoptar aquesta decisió de suprimir
centres en el marc de les seves competències, i que la mateixa supressió no
malmet necessàriament les condicions de qualitat i equitat en què els alumnes
estaran escolaritzats a partir del curs 2020/2021.
De fet, des de la perspectiva de l’equitat, el Síndic constata que la proposta del
tancament progressiu del centre es plantejava com a mesura de xoc per combatre
la segregació escolar del centre.
En el marc de les actuacions d’aquesta institució, el Síndic ha manifestat
reiteradament al Departament d’Educació la possibilitat de tancar centres
guetitzats si les mesures desenvolupades relacionades amb la gestió del procés
d’admissió i amb la consolidació del seu projecte educatiu no són efectives.
El no tancament del centre genera riscos. D’entrada, convé destacar que la mateixa
situació de guetització suposa una vulneració del dret a l’educació en igualtat
d’oportunitats dels alumnes escolaritzats, que hauria de requerir actuacions
alternatives decidides per part del Departament d’Educació per heterogeneïtzar la
composició social del centre. El mateix Pacte contra la segregació escolar a
Catalunya preveu la refundació dels centres guetitzats com a possibilitat per
revertir la situació.
En el cas de la refundació, però, el Síndic afegeix la necessitat d’evitar que aquesta
suposi una situació de sobreoferta al municipi, atès que aquesta té efectes negatius
sobre la segregació escolar. Com ja s’ha dit, l’existència de zones amb sobreoferta,
amb més places escolars que sol·licituds de plaça, contribueix al fet 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.
En molts d’aquests casos, el Síndic constata que el Departament d’Educació no
incorpora canvis en la programació de l’oferta de cara al curs 2020/2021 i 2021/2022,
a causa de la pressió de la comunitat escolar.

S’han desenvolupat experiències en els darrers anys d’integració a la xarxa pública de
centres concertats amb dèficit de demanda en zones amb dèficit d’oferta pública
La integració a la xarxa pública de centres concertats és un mecanisme per garantir
plaça pública a l’alumnat que ho sol·licita, especialment en aquells municipis amb
dèficit d’oferta pública si es té en compte l’evolució de la demanda social de plaça
a aquest sector.
En aquesta línia, a posteriori de la signatura del Pacte, el Departament d’Educació
va aprovar el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que estableix els
requisits i els procediments previstos per a la promoció d’aquesta integració.
Aquest ordenament preveu que “els centres educatius es poden integrar a la xarxa
de titularitat de la Generalitat quan concorrin els requisits següents:
a) Sol·licitud de la titularitat del centre. En el cas que sigui un ens local, la sol·licitud
s’ha de fer per acord de l’òrgan competent. En el cas de centres de titularitat
privada, ja sigui una fundació, cooperativa, societat o qualsevol altra persona
jurídica, la sol·licitud s’ha de fer per acord explícit i motivat del titular.
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b) L’existència de mutu acord entre el departament competent en matèria de
política educativa i la titularitat del centre educatiu.
c) La satisfacció de necessitats d’escolarització en el marc de la programació
educativa.
d) El compliment dels objectius d’estabilitat” (art. 3.1).
Per a aquesta integració, entre d’altres aspectes, cal que “els titulars del centre
educatiu, amb l’aprovació del consell escolar, han d’instar el procediment
d’integració a la xarxa de titularitat de la Generalitat, davant del departament
competent en matèria de política educativa” (art. 4.1).
Per ara, els centres concertats que s’han integrat a la xarxa pública (prop d’una
desena, en total, fins al curs 2021/2022, quatre dels quals, a la ciutat de Barcelona)
són centres amb un dèficit important de demanda i, en ocasions, també amb una
composició socialment desfavorida. La previsió és que el canvi de titularitat en un
context amb dèficit d’oferta pública pugui contribuir a incrementar la seva
demanda, tot i que garantir la continuïtat d’un centre amb dèficit de demanda i
una composició social desfavorida té el risc de reproduir al llarg del temps la
segregació escolar si no s’aconsegueix capgirar la situació del centre.

Recomanacions
§ Planificar a escala local, a través de les taules locals de planificació, i
escoltades les comissions de participació en la programació, una oferta
a mitjà i llarg termini (període d’entre tres i vuit anys), que corregeixi la
situació de sobreoferta existent, sigui amb l’aplicació de reduccions de ràtios,
supressió de grups o tancament de centres, tenint en compte l’impacte sobre
la segregació escolar.
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3.5. LA GESTIÓ DE LA MATRÍCULA FORA DE TERMINI
El Decret 11/2021 regula criteris més específics per a la gestió de la matrícula fora de
termini, amb un paper determinant de les comissions de garanties d’admissió
Tot i que preveia l’escolarització equilibrada d’alumnat al llarg del curs, el Decret
75/2007 no protegia prou que la matrícula fora de termini no es desenvolupés a
partir de les vacants disponibles. Aquest fet conduïa, sovint, a concentrar aquesta
matrícula en els centres amb una demanda més feble, generalment amb una
composició social desfavorida.
El Decret 11/2021, en canvi, estableix uns procediments més garantistes per a
l’escolarització equilibrada de la matrícula fora de termini (arts. 47, 48, 49, 57).
En primer lloc, aquesta normativa estableix l’escolarització equilibrada com a
criteri específic per a l’assignació de les sol·licituds d’admissió que es presenten
fora del període ordinari de preinscripció. L’alumnat amb necessitats educatives
específiques que no fa la preinscripció en el període ordinari accedeix al sistema a
través de places reservades, preferentment, sempre que ho faci abans de l’inici de
curs (art. 57.4). Després de l’inici de curs, quan la reserva ja no és vigent, les
sol·licituds d’admissió que es presenten fora del període ordinari de preinscripció
s’assignen d’acord amb el criteri d’escolarització equilibrada d’alumnat (arts. 49.2
i 57.5).
En segon lloc, aquesta normativa atorga a les comissions de garanties d’admissió
un paper fonamental en la gestió de la matrícula a partir de l’inici de curs (arts. 48
i 49). El nou decret preveu que, amb posterioritat a l’inici de curs, les comissions
de garanties d’admissió hagin de valorar obligatòriament 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 al sol·licitat per
garantir la seva 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.
I en tercer lloc, aquesta normativa estableix instruments per garantir que de facto
s’acompleix l’escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives
específiques que es matricula fora del període ordinari de preinscripció,
especialment a partir de l’inici de curs.
D’una banda, el Decret 11/2021 preveu la possibilitat de la reducció de ràtios per
grup (art. 58), com ja ho feia el Decret 75/2007. D’altra banda, el nou decret regula
la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques, referida
anteriorment, vigent durant el curs, que impedeix la concentració d’aquest
alumnat en determinats centres (art. 59). I finalment, el nou decret estableix la
possibilitat de fer un tancament de ràtios a partir de l’inici de curs (art. 60).
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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Persisteix la infrautilització dels instruments que garanteixen l’escolarització
equilibrada de la matrícula viva i s’incompleix el compromís de no escolarització de la
matrícula viva d’alumnat amb necessitats educatives específiques a centres amb
elevada complexitat: més d’una tercera part de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques escolaritzat fora de termini ho fa en centres amb elevada complexitat, tot
i que aquesta tendència es redueix
Sobre la gestió de la matrícula viva, el Síndic ha insistit de manera reiterada sobre
els riscos associats a l’especialització dels centres en l’escolarització d’alumnat
amb necessitats educatives específiques.
L’informe del Síndic La segregació escolar a Catalunya de l’any 2016 destacava que
una de les principals causes de la concentració d’alumnat socialment desfavorit a
determinats centres ha tingut a veure, especialment durant els períodes amb
elevats fluxos immigratoris, amb dèficits d’escolarització equilibrada en la gestió
de la matrícula fora de termini, eminentment d’alumnat d’incorporació tardana
arribat durant el curs escolar. La concentració de vacants en determinades escoles
han servit per escolaritzar l’anomenada “matrícula viva”, amb elevada presència
d’alumnat nouvingut d’origen immigrat.
En aquesta línia, val a dir que el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
estableix el compromís de no escolaritzar matrícula fora de termini en centres
d’alta/màxima complexitat (o en centres amb una composició social especialment
desfavorida en comparació amb els centres del seu entorn). A partir de l’inici del
curs escolar, i en zones amb segregació escolar, l’alumnat amb necessitats
educatives específiques no hauria d’escolaritzar-se en aquests centres perquè
l’acollida d’aquest alumnat quan el curs ja està en marxa suposa un element afegit
de complexitat per a aquests centres i també perquè la concentració d’aquest
alumnat en centres amb elevada complexitat contribueix a reproduir la seva
segregació escolar. En la mesura del possible, aquest alumnat hauria de
matricular-se 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.
En la pràctica, aquesta previsió no s’acompleix. Les dades facilitades pel
Departament d’Educació constaten que, el curs 2020/2021, el 36,5 % d’alumnat
matriculat fora de termini a primària i el 27,9 % a secundària ho fa en centres amb
elevada complexitat. A més, en el cas d’alumnat amb necessitats educatives
específiques matriculat fora de termini, aquests percentatges són més elevats: el
42,6 % de l’alumnat amb necessitats educatives específiques escolaritzat fora de
termini a primària i el 34,2 % a secundària ho fa en centres amb elevada complexitat
(vegeu la taula 26).
Mentre en el conjunt dels centres la matrícula viva representa el 2,3 % de l’alumnat
a primària i el 2,1 % a secundària, en el cas dels centres amb elevada complexitat
aquest pes és del 3,6 % a primària i del 3,2 % a secundària. La incidència de la
matrícula viva en els centres amb elevada complexitat és més alta que en la resta
de centres.
En positiu, convé destacar que, d’ençà de la signatura del Pacte, aquesta tendència
sembla haver-se atenuat mínimament. D’una banda, s’ha reduït el percentatge de
matrícula viva en centres amb elevada complexitat respecte al curs 2018/2019, del
5,3 % al 3,6 % a primària i del 4,2 % al 3,2 % a secundària, per efecte d’una reducció
de l’arribada d’alumnat nouvingut al sistema educatiu, però, de l’altra, també, s’ha
reduït la proporció de matrícula viva assignada a centres amb elevada complexitat,
del 40,2 % al 36,5 % a primària i del 30,1 % al 27,9 % a secundària.
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Les dades referides el novembre de 2021, corresponents al curs 2021/2022, semblen
reforçar aquesta tendència a primària, però no pas a secundària, on sembla
incrementar-se la matrícula viva en centres amb elevada complexitat. Tot i això,
val a dir que no són dades estrictament comparables perquè fan referència, només,
a la part inicial del curs.
Taula 26. Evolució de les dades relacionades amb la gestió de la matrícula viva
(2018-2022)
2020/2021

(Matrícula
viva NEE)

2021/2022
(nov.)

(Matrícula
viva NEE)
(nov.)

6.583

5.583

4.804

1.310

919

Percentatge de matrícula
viva en centres d’alta
complexitat

5,3

3,6

3,1

0,9

0,6

Percentatge de matrícula
viva assignada a centres
d’alta complexitat

40,2

36,5

42,6

36,9

44,0

Nombre de matrícula viva

16.384

15.289

11.277

3.552

2.091

Percentatge de matrícula
viva

2,6

2,3

1,7

0,5

0,3

2020/2021

(Matrícula
viva NEE)

2021/2022
(nov.)

(Matrícula
viva NEE)
(nov.)

EINF EPRI

2018/2019

Nombre de matrícula viva en
centres d’alta complexitat

2019/2020

ESO

2018/2019

2019/2020

Nombre de matrícula viva en
centres d’alta complexitat

2.111

1.950

…

547

448

Percentatge de matrícula
viva en centres d’alta
complexitat

4,2

3,2

…

0,9

0,7

Percentatge de matrícula
viva assignada a centres
d’alta complexitat

30,1

27,9

34,2

32,1

37,8

Nombre de matrícula viva

7.023

6.979

6.090

1.704

1.184

Percentatge de matrícula
viva

2,4

2,1

1,8

0,5

0,4

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

En aquesta línia, el Síndic ha rebut queixes que remeten al fet que hi ha centres
amb elevada complexitat que estan escolaritzant matrícula fora de termini,
malgrat l’elevada presència d’alumnat amb necessitats educatives específiques a
les aules i que hi ha altres centres amb places vacants. En ocasions, l’assignació de
plaça a centres amb elevada complexitat es fa a través d’increments de ràtio,
especialment si ja s’han fet a altres centres.
La informació tramesa pel Departament d’Educació fa esment al fet que el marc
normatiu vigent estableix que durant els procediments d’admissió al llarg del curs,
en cas que el centre demanat per la família disposi de vacants en l’etapa i nivell
corresponents, l’alumnat ha de ser admès sense més consideracions, llevat que
tingui necessitats educatives especifiques, ja que en aquest cas s’ha d’atendre a
una adequada i equilibrada distribució entre els centres escolars.
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En determinats municipis, el Departament d’Educació encara manifesta que els
criteris que segueixen les comissions de garanties d’admissió per a l’assignació de
la matrícula viva responen a la voluntat manifestada per la família, la disponibilitat
de de vacants i l’adequació dels recursos al centre, tot i que també s’intenta
equilibrar la distribució de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.
Com que els centres de màxima complexitat presenten, en termes generals, un
nombre superior de vacants que altres centres de l’entorn, aquests escolaritzen
més matrícula viva.
Segons el Departament d’Educació, el principi d’accés al sistema educatiu en
condicions d’igualtat comporta una dificultat a l’hora d’establir consideracions
específiques per als centres amb elevada complexitat, en el sentit d’acotar-ne els
increments de ràtio una vegada que ja s’havien aplicat en els altres centres de la
mateixa zona educativa (tenint present que durant els darrers cursos s’han fet
reduccions de ràtio inicials en l’oferta educativa dels centres d’aquesta tipologia,
fet que comporta tenir grups menys nombrosos que els altres centres en les
mateixes condicions de places escolars disponibles).
En relació amb aquest assumpte, el Síndic recorda el compromís assolit en el marc
del Pacte i també posa en valor les previsions del Decret 11/2021, de 16 de febrer,
de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres
del Servei d’Educació de Catalunya, que incrementa les garanties d’escolarització
equilibrada d’alumnat, també en el cas de la matrícula més enllà de l’inici de curs,
i ofereix instruments per evitar l’assignació de matrícula viva a centres amb
elevada complexitat.
El Síndic recorda que els criteris emprats per a l’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques durant el curs en determinats municipis que
es fa a partir de vacants no responen als que estableix el Decret 11/2021.
Precisament, el nou Decret 11/2021 modifica la previsió d’escolaritzar l’alumnat
amb necessitats educatives específiques a partir de la disponibilitat de vacants,
d’acord amb el que preveia l’anterior Decret 75/2007, i aporta nous instruments per
evitar que l’alumnat amb necessitats educatives específiques al llarg del curs
s’escolaritzi en centres amb elevada concentració d’aquest alumnat.
De fet, l’ordre dels criteris establerts pel Decret 11/2021, que no és trivial, situa la
voluntat de les famílies en darrer terme i l’escolarització equilibrada d’alumnat en
primer lloc.
La limitació de les ràtios d’alumnes per grup, amb l’establiment d’una ràtio
màxima d’alumnes per unitat igual a l’alumnat matriculat en cada grup a l’inici de
curs (art. 60), té per objectiu evitar la concentració de vacants on s’hi pugui
escolaritzar alumnat després de l’inici de curs. I la proporció màxima d’alumnat
amb necessitats educatives específiques, equivalent al percentatge d’aquest
alumnat que correspondria per centre en el cas que fos possible una distribució
entre els centres de la zona educativa plenament equilibrada, i que es manté
durant tot el curs (art. 59), té l’objectiu que cap centre no tingui una proporció
d’alumnat amb necessitats educatives específiques per sobre del que correspondria
per zona. En la pràctica, el Síndic no té constància que ni la limitació de les ràtios
d’alumnes per grup ni la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives
específiques s’hagin aplicat a cap municipi en el curs 2021/2022.
Per al curs 2021/2022 el Departament d’Educació va emetre un document adreçat
als EAPS, comissions de garanties d’admissió, inspecció i OME, amb indicacions
concretes per tal de millorar la detecció i l’assignació de plaça a l’alumnat amb
necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals,
tant en el període de preinscripció com durant l’estiu i un cop iniciat el curs.
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Aquest document preveia, entre d’altres, criteris d’assignació de lloc escolar i
d’increments del nombre màxim d’alumnes per grup o la limitació de les ràtios
d’alumnes per grup (tancament de ràtios), així com també que totes les sol·licituds
passen per les comissions per a la identificació d’alumnat amb necessitats
educatives específiques i la distribució equilibrada de l’alumnat, per garantir la
distribució de la matrícula viva en funció de la complexitat dels centres i no de les
vacants disponibles.
Per al curs 2022/2023, el Departament d’Educació ha elaborat un nou document
d’orientacions que reitera la possibilitat d’aplicar instruments com ara la limitació
de les ràtios d’alumnes per grup (art. 60) i recorda que “la finalitat d’aquesta
mesura és tancar grups dels centres amb alta concentració d’alumnat amb NEE
que no hagin exhaurit les vacants ofertes per tal d’evitar l’augment de la
concentració d’aquest alumnat en aquests grups com a conseqüència de la
matrícula viva. És una mesura per trencar l’efecte pervers, que incrementa la
segregació escolar, de disposar de vacants durant el curs únicament en els centres
que tenen menys demanda per ser centres segregats”.
El Síndic demana al Departament d’Educació aplicar les mesures previstes en el
Decret 11/2021 i garantir que no es matricula un cop iniciat el curs alumnat amb
necessitats educatives específiques als centres de màxima complexitat.

Recomanacions
§ Aplicar, durant el curs 2021/2022 i els següents, els instruments que ofereix
el Decret 11/2021 per evitar l’escolarització de matrícula viva d’alumnat amb
necessitats educatives específiques als centres de màxima complexitat del
municipi i, més específicament, el tancament de grups o limitació de les ràtios
d’alumnes per grup (art. 60), la proporció màxima d’alumnat amb necessitats
educatives específiques (art. 59), la reducció del nombre màxim d’alumnes
per grup (art. 58) i l’increment del nombre màxim d’alumnes per grup (art.
50), així com també que els criteris emprats per a l’escolarització d’alumnat
amb necessitats educatives específiques s’ajustin a allò que preveu el Decret
11/2021.
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3.6. LA PROTECCIÓ DELS CENTRES AMB ELEVADA COMPLEXITAT
El Decret 11/2021 estableix noves mesures de protecció i consolidació dels centres amb
elevada complexitat en el procés d’admissió d’alumnat, tot i que aquestes mesures
encara no s’han aplicat
El Decret 75/2007 no establia instruments prou robustos per evitar la concentració
d’alumnat socialment vulnerable als centres amb més complexitat, ni tampoc per
desagregar aquests centres.
El Decret 11/2021, en canvi, preveu nous instruments per combatre la reproducció
de la concentració de complexitat educativa en determinats centres. Algunes
d’aquestes mesures ja s’han exposat en apartats precedents, com ara l’establiment
de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques per
zona (art. 59) o tots aquells instruments que garanteixen una gestió més equilibrada
de la matrícula viva o una millor detecció d’alumnat amb necessitats educatives
específiques i escolarització equilibrada d’aquest, també en el període ordinari de
preinscripció (vegeu els apartats corresponents d’aquest informe).
En aquest apartat, però, cal afegir que el Decret 11/2021 no només contempla
evitar la concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques en
centres amb elevada complexitat, sinó també promoure l’escolarització d’alumnat
sense aquestes necessitats a aquests centres. En aquesta línia, aquesta nova
normativa preveu la creació d’oferta singular per a la dessegregació de centres
d’alta complexitat (admissió en grup) (art. 61). Excepcionalment i només per a la
dessegregació 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 singulars 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 amb complexitat
educativa, sempre que la seva admissió contribueixi a consolidar una demanda
heterogènia del centre i a combatre la segregació escolar.
Les Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o
socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als centres del Servei
d’Educació de Catalunya per al curs 2021-2022 (i també les orientacions per al curs
2022-2023) estableixen la possibilitat d’aplicar ja l’instrument de l’oferta singular
de places, sense que per ara el Síndic tingui constància de la seva aplicació, atès
que requereix un acompanyament per part dels serveis educatius de zona i de les
administracions locals de promoure l’admissió en grup a centres amb elevada
complexitat que no s’està produint en l’actualitat (per exemple, de grups de
famílies escolaritzades a escoles bressol a centres amb elevada complexitat del
barri).

L’aplicació de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques
per centre a partir del curs 2022/2023 pot suposar un avenç en el desplegament del
Decret 11/2021
La disposició transitòria tercera del Decret 11/2021 estableix una aplicació
progressiva de l’establiment de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats
educatives específiques per centre, i que aquest procés s’ha d’iniciar a partir del
curs escolar 2022-2023 en l’admissió al primer curs del segon cicle d’educació
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infantil i en els nivells inicials de les etapes obligatòries (que s’aplicarà en el marc
de les proporcions d’alumnat amb necessitats educatives específiques que el
centre tingui escolaritzats en cada moment o que provinguin dels centres adscrits).
El Departament d’Educació ha previst l’aplicació d’aquest instrument de cara al
curs 2022/2023. Caldrà valorar com es desenvolupa aquesta aplicació en cada
territori.

El Decret 11/2021 incorpora com a criteri en la definició de les adscripcions entre
centres de primària i secundària la lluita contra la segregació escolar, i esdevé un
instrument més per a la dessegració de centres amb elevada complexitat
Un altre dels instruments disponibles per evitar la concentració d’alumnat amb
necessitats educatives específiques a instituts amb elevada complexitat té a veure
amb les adscripcions entre centres de primària i secundària en el sector públic.
La LEC estableix que, amb la finalitat d’ordenar el procés d’escolarització i facilitar
la continuïtat educativa, es pot determinar l’adscripció entre centres educatius, i
atribueix aquesta funció al Departament, amb la participació dels ajuntaments
(art. 76).
Aquest ordenament jurídic estableix com a condició a l’hora de determinar
l’adscripció de cada centre i ensenyament a) que els centres comparteixin els
objectius del projecte educatiu, b) que amb caràcter general pertanyin a una
mateixa zona educativa, c) que es prengui en consideració la disponibilitat de
places escolars del centre o centres receptors, de manera que no se superi l’oferta
que tenen autoritzada per al primer curs de cada ensenyament i també d) que es
tingui en compte la programació de l’oferta educativa.
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya,
estableix canvis en la configuració de les adscripcions, especialment pel que fa a
la importància de tenir en compte els efectes que genera sobre la segregació
escolar.
Particularment, l’article 31.5 preveu que l’adscripció de cada centre i ensenyament
es determina prenent en consideració: a) 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; b) la programació de l’oferta
de llocs escolars; c) la proximitat entre els centres; d) en relació amb els centres
que imparteixen ensenyaments obligatoris o gratuïts, els objectius dels projectes
educatius respectius, sempre que la relació entre els objectius dels centres adscrits
no contribueixi a l’establiment d’itineraris educatius que reforcin la segregació
escolar, i e) l’impacte de les adscripcions en l’escolarització equilibrada de
l’alumnat.
I afegeix que en els municipis en què es detectin desequilibris en l’’escolarització
de l’alumnat, els acords d’adscripció entre centres públics s’adopten amb la
valoració prèvia dels informes d’impacte dels diferents models possibles
d’adscripció entre aquests centres en l’escolarització equilibrada d’alumnat i
l’acreditació de l’adequació del model proposat respecte a d’altres models
alternatius possibles.
Aquesta és una millora substancial en relació amb l’anterior Decret 75/2007.
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En l’informe sobre la segregació escolar a Catalunya de l’any 2016, el Síndic ja va
assenyalar que les adscripcions de centre són un dels instruments que
l’administració educativa disposa per combatre la segregació escolar i els
desequilibris en la composició social dels centres, o també per reproduir-los,
especialment si les adscripcions reforcen itineraris entre centres segregats, o entre
centres amb demanda feble, de manera que ajuden a consolidar els desequilibris
existents en un mateix territori.
Des d’aquesta perspectiva, el Departament d’Educació té un ampli marge de
discrecionalitat per decidir sobre aquestes adscripcions, però aquesta
discrecionalitat ha de respectar els criteris de planificació educativa esmentats,
encara que hi hagi agents educatius (famílies, AMPA, etc.) que legítimament
puguin presentar altres preferències.
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.
El mateix Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu, en el marc de
l’àmbit 8 (consolidació dels itineraris de primària a secundària en el sector públic),
l’Actuació 25 (consolidació dels itineraris de primària a secundària en el sector
públic), i més concretament, “emprar les adscripcions per reforçar els itineraris
entre els centres públics de primària i de secundària amb models d’adscripció
diferenciada, sense reproduir als instituts, a través de les adscripcions, les
inequitats en la composició social ja existents als centres de primària”.
Amb caràcter general, el Síndic constata que hi ha municipis, com és el cas de la
ciutat de Barcelona, que han realitzat canvis en les adscripcions dels centres de
primària i secundària, amb els objectius de reduir progressivament el nombre de
centres adscrits i promoure així més clarament itineraris en el pas de primària a
secundària, i també d’heterogeneïtzar la composició dels instituts a través de
l’establiment d’adscripcions d’escoles de diferent composició social. En molts
altres municipis, però, aquests criteris estan pendents de ser aplicats.
La disposició transitòria quarta del Decret 11/2021 preveu l’adaptació de les
adscripcions entre centres en el termini màxim de nou mesos des de l’entrada en
vigor d’aquest Decret, per tal d’adaptar-les, si cal, al nou règim d’aplicació. El
Departament d’Educació informa que ha iniciat aquest procés de revisió i que les
modificacions que se’n derivin s’aplicaran de cara al procés d’admissió corresponent
al curs 2023/2024.

El risc de reduir el nombre de centres de primària adscrits només als instituts amb
menys demanda social
En municipis on s’estableixen modificacions de les adscripcions, s’ha constatat en
ocasions que els instituts amb elevada complexitat han tendit a reduir el nombre
d’escoles adscrits per reforçar els itineraris de primària a secundària, més que no
pas els instituts sense aquesta complexitat, que en ocasions han tendit més a
mantenir un elevat nombre d’escoles adscrites. Un dels aspectes assenyalats per
justificar aquesta decisió té a veure amb la poca quantitat d’alumnat que ha
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sol·licitat en els darrers anys com a primera opció els centres amb elevada
complexitat.
En relació amb aquest criteri (el nivell de demanda), el Síndic reitera que el
seguiment de criteris de demanda en la planificació educativa pot contribuir a
consolidar els centres més sol·licitats i a perjudicar els centres menys sol·licitats,
generalment amb una composició social més desfavorida.
Atesa la garantia d’escolarització a un institut adscrit, el fet que els instituts amb
menys demanda i composició social menys afavorida tinguin menys escoles
adscrites i que els instituts amb més demanda tinguin més escoles adscrites pot
resultar perjudicial a l’hora de combatre els desequilibris en la demanda dels
centres.

Recomanacions
§ Garantir l’aplicació de les mesures previstes en el Decret 11/2021 que han de
servir per reduir la segregació escolar dels centres amb elevada complexitat,
tant les que s’orienten a evitar la concentració d’alumnat amb necessitats
educatives específiques a aquests centres, com ara la proporció màxima
d’alumnat amb necessitats educatives específiques per centre o la gestió
equilibrada de la matrícula viva, com també les que estan orientades a
incrementar l’escolarització d’alumnat socialment afavorit a aquests centres,
com ara l’oferta de places singulars.
§ Revisar els models d’adscripció entre centres de primària i secundària per
promoure itineraris que no reprodueixin la segregació escolar, tot evitant 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.
§
Realitzar els informes d’impacte dels diferents models possibles
d’adscripció entre aquests centres en l’escolarització equilibrada d’alumnat
i l’acreditació de l’adequació del model proposat respecte a d’altres models
alternatius possibles, tal com preveu l’article 31.5 del Decret 11/2021.
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3.7. LA CONSOLIDACIÓ DELS ITINERARIS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA
Millora la retenció de l’alumnat en el sector públic al pas a l’educació secundària
Una de les mesures previstes en el Pacte era analitzar les raons que explicaven la
pèrdua d’alumnat en el sector públic en el pas a secundària, amb la finalitat de
desenvolupar mesures que evitessin la reproducció de la segregació escolar del
sistema.
Les dades d’alumnat escolaritzat en el sector públic en el moment de la signatura
del Pacte (curs 2018/2019) indicaven que, si bé a 6è de primària un 67,5 % d’alumnat
estava escolaritzat en centres públics, a 1r de l’educació secundària obligatòria
aquesta proporció decreixia fins al 64,5 %, tres punts percentuals menys. Aquests
tres punts percentuals s’han mantingut estables al llarg de la darrera dècada
(vegeu la taula 27). Això significa que, al marge de factors conjunturals relacionats
amb l’evolució demogràfica o amb la crisi econòmica, per exemple, es produïa un
comportament sostingut en el temps d’una part de l’alumnat escolaritzat en
escoles públiques a l’etapa de primària que renunciava a continuar el seu itinerari
en el sector públic a l’educació secundària obligatòria i sol·licitava l’admissió a
centres concertats.
Aquest transvasament de demanda del sector públic al sector concertat en el pas
a secundària és rellevant des de la perspectiva de la lluita contra la segregació
escolar perquè està protagonitzat especialment per alumnat de famílies socialment
afavorides, que, a diferència de l’educació primària, no confien prou en el sector
públic a secundària. Des d’aquesta perspectiva, doncs, és un transvasament
d’alumnat que contribueix a mantenir o a incrementar els desequilibris ja existents
a primària en la composició social dels dos sectors de titularitat i, consegüentment,
a reproduir la segregació escolar a secundària.
Aquesta composició social més desfavorida de molts instituts en comparació amb
la majoria de centres concertats, juntament amb valoracions subjectives sobre la
grandària, el projecte educatiu, el professorat, el tipus de seguiment que es
proporciona als alumnes o el clima escolar i la convivència al centre, són alguns
dels factors argüits recurrentment per aquestes famílies per explicar el canvi de
sector.
D’ençà de la signatura del Pacte, aquest diferencial ha tendit a reduir-se
lleugerament fins a situar-se el curs 2021/2022 en dos punts percentuals. En els
darrers dos cursos, hi ha tant alumnat de 1r d’ESO escolaritzat al sector públic com
a 6è de primària. L’increment de la provisió d’oferta pública a l’ESO per fer front a
l’evolució de la demografia educativa és un dels factors que ho expliquen.
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Taula 27. Evolució del percentatge d’alumnat en el sector públic per etapa educativa a
Catalunya (2010-2022)
20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

20212022 (p)

Alumnat 6è
de primària
sector
públic

44.252

46.988

46.613

47.166

49.227

51.087

52.600

53.836

54.914

58.522

56.369

55.222

Alumnat 1r
d’ESO sector
públic

44.218

46.217

47.521

46.956

46.990

48.969

51.058

52.550

53.613

54.788

57.060

55.546

Ràtio 1r
d’ESO/6è
primària

1,00

0,98

1,02

1,00

0,95

0,96

0,97

0,98

0,98

0,94

1,01

1,01

% sector
públic 6è de
primària

64,1

65,2

65,1

65,0

65,6

66,0

66,6

67,0

67,5

68,5

68,0

67,6

% sector
públic 1r
d’ESO

61,6

62,4

62,8

62,8

62,3

62,7

63,6

64,2

64,5

65,1

66,0

65,5

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

Taula 28. Evolució de les dades d’unitats per sector de titularitat a l’ESO, a Catalunya.
2010-2011 a 2020-2021)
20102011

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

20202021

Total

9.956

10.158

10.202

10.340

10.481

10.671

10.856

11.145

11.382

11.634

11.946

Públic

6.056

6.253

6.300

6.405

6.540

6.697

6.854

7.095

7.314

7.537

7.800

Privat

3.900

3.905

3.902

3.935

3.941

3.974

4.002

4.050

4.068

4.097

4.146

Privat
concertat

3.729

3.735

3.751

3.752

3.752

3.753

3.791

3.831

3.834

3.862

3.908

Privat no
concertat

171

170

151

183

189

221

211

219

234

235

238

Variació
Total (n)

4

202

44

138

141

190

185

289

237

252

312

Variació
Públic (n)

1

197

47

105

135

157

157

241

219

223

263

Variació
Privat (n)

3

5

-3

33

6

33

28

48

18

29

49

ESO

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Cal avançar en l’establiment d’itineraris clars de primària a secundària als centres
públics
Un dels factors que motiva la tria al sector concertat és la possibilitat de cursar
l’educació primària i l’educació secundària al mateix centre. La majoria de centres
concertats presenten oferta de primària i secundària, o bé tenen adscrit un centre
amb oferta de secundària que garanteix la continuïtat de l’escolarització de l’alumnat,
sense la incertesa que pot suposar no saber exactament el centre on desenvoluparà la
seva escolaritat. Per als centres públics, que majoritàriament no tenen oferta de
primària i de secundària, l’instrument fonamental és l’adscripció de centre.
La LEC estableix que l’adscripció entre centres educatius té per finalitat, a més
d’ordenar el procés d’escolarització, facilitar la continuïtat educativa, i atorga al
Departament d’Educació la funció de determinar-la (art. 76).
Abans de la signatura del Pacte, el Departament d’Educació havia tendit a establir
models d’adscripció única en cada barri o municipi, on tots els centres de primària
estaven adscrits a tots els centres de secundària d’una determinada zona. En aquest
context, la finalitat de garantir la continuïtat educativa a través de l’adscripció es
dilueix, els itineraris formatius en el sector públic són menys previsibles i augmenta
la incertesa sobre l’institut on l’alumnat podrà continuar l’escolaritat.
El Pacte preveu com a mesura emprar les adscripcions per reforçar els itineraris
entre els centres públics de primària i de secundària amb models d’adscripció
diferenciada, sense reproduir als instituts, a través de les adscripcions, les inequitats
en la composició social ja existents als centres de primària.
En aquest sentit, hi ha hagut municipis que han revisat els models d’adscripció, com
succeeix a la ciutat de Barcelona, amb una reducció del nombre dels instituts
adscrits a les escoles de primària.
A l’hora de reforçar els itineraris, també cal avançar en el fet de garantir una plaça
de l’alumnat al centre adscrit, la qual cosa no sempre succeeix. El Síndic recorda que
l’article 32.2 del Decret 11/2021 preveu que “en els ensenyaments obligatoris, en la
fase d’assignació prèvia per adscripció es garanteix una plaça a l’alumnat en el
centre adscrit o en un d’ells si hi ha una adscripció a més d’un centre”. Més enllà del
que estableixi la normativa sobre el dret a tenir una plaça en un dels centres adscrits,
disposar de plaça escolar en un centre adscrit és una condició desitjable, tal com ho
constata el fet que l’adscripció sigui un criteri preferencial establert per la legislació
vigent. Si l’adscripció es fa prevaldre en el procés d’admissió per prioritzar
determinades sol·licituds d’altres, hom pot entendre que l’administració educativa
també hauria de poder proveir places en centres adscrits a l’alumnat que ho sol·liciti,
malgrat la dificultat que això representa per a la planificació de l’oferta i per a la
gestió del procés d’admissió.

La reproducció de la segregació escolar es reforça, en ocasions, a través de la
configuració de l’oferta dels centres seccions d’institut: més de la meitat de les seccions
d’institut tenen una composició social més desfavorida que el municipi
La programació dels ensenyaments que ha d’oferir cada centre també conforma un
factor clau per entendre la segregació escolar, i es troba tant en l’origen del
fenomen com també en la seva reproducció al llarg del temps. En el marc de la seva
activitat, el Síndic ha comprovat que la diferenciació de centres amb oferta
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d’ESO-FP (amb batxillerat o sense) i de centres amb oferta d’ESO-batxillerat en un
mateix territori, per exemple, contribueix a diferenciar el tipus d’alumnat que s’hi
escolaritza, ja que en l’imaginari col·lectiu s’estableixen diferències entre instituts
orientats fonamentalment als ensenyaments d’itineraris més professionalitzadors
(cicles formatius), que concentren alumnat amb més dificultats, i instituts
orientats fonamentalment més cap als ensenyaments d’itineraris més academicistes
(batxillerat), que concentren alumnat amb més expectatives de promoció escolar.
En aquesta línia, el Pacte preveu estudiar l’impacte de la programació de l’oferta
de les seccions d’institut i dels instituts escola sobre la segregació escolar als
municipis que també tenen insti¬tuts, i desenvolupar mesures a fi de consolidar-ne
l’oferta i de fer-la atractiva per a l’alumnat i les seves famílies.
El Síndic ha analitzat la situació dels 29 instituts sense oferta de batxillerat que hi
ha Catalunya en municipis on hi ha altra oferta de secundària (Barberà del Vallès,
Berga, Caldes de Montbui, Canet de Mar, Canovelles, Cardedeu, Castelldefels,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Girona, Granollers, Lleida,
Lliçà d’Amunt, Manlleu, Manresa, Martorell, Montornès del Vallès, Palau-solità i
Plegamans, Parets del Vallès, Sabadell, Salt, Sant Andreu de la Barca, Sant Joan de
Vilatorrada, Sant Pere de Ribes, La Seu d’Urgell, Tarragona, Tordera i Viladecans) i
on la seva planificació original responia sovint més a un dèficit d’oferta que a un
dèficit d’accessibilitat geogràfica dels instituts ja existents.
L’anàlisi de les dades de composició social i demanda escolar mostra una situació
força diversa entre aquests instituts. D’una banda, alguns d’aquests presenten una
prevalença de les necessitats educatives específiques entre el seu alumnat força
equiparable a la del seu entorn immediat i tenen una forta demanda en el procés
d’admissió d’alumnat, sense presentar vacants un cop realitzada la matrícula
ordinària. D’altra banda, però, també val a dir que la majoria d’aquests instituts, el
55,2 %, són els centres amb una composició social més desafavorida del municipi,
i també nivells de demanda escolar més feble (amb menys preinscripcions i
matrícula que places en oferta). El 37,9 % d’aquests centres tenen una composició
social significativament més desfavorida que el seu entorn immediat (vegeu la
taula 29).

Taula 29. Instituts sense oferta de batxillerat (seccions d’institut) en municipis amb altres
centres de secundària (2021/2022)
n

%

Total

29

100,0

Amb elevada complexitat

11

37,9

Amb la composició social més desfavorida del municipi

16

55,2

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Si bé hi ha elements que en determinats casos poden contribuir a revalorar l’oferta
de la secció d’institut per sobre de la resta de centres (projecte educatiu del centre,
ubicació geogràfica, baixa concentració de problemàtiques socials en l’entorn, etc.),
les dades constaten que la configuració d’aquesta tipologia de centre, sense
ensenyaments secundaris postobligatoris, situa aquests centres en una posició de
debilitat en el procés d’admissió d’alumnat respecte a la resta d’instituts de l’entorn
que sí que integren diferents ensenyaments secundaris.
És ben cert que hi ha seccions d’institut que estan ubicades en nuclis disseminats o
allunyats dels nuclis urbans històrics, o en zones amb una elevada concentració de
problemàtiques socials, i que tendeixen a escolaritzar l’alumnat del seu entorn
immediat. També ho és, però, que molts d’aquests instituts concentren una
complexitat socioeducativa més gran que altres centres públics propers, i que en els
processos d’admissió reben l’impacte de dinàmiques de “fugida” d’alumnat que viu
en aquests entorns i que evita escolaritzar-s’hi, no només per la seva composició
social, sinó també per la seva oferta d’ensenyaments.

L’increment d’instituts escola, a través de la reconversió d’escoles amb baixa demanda
i composició social desfavorida, genera riscos relacionats amb la segregació escolar: el
58 % dels instituts escola en municipis amb altra oferta de secundària són centres amb
elevada complexitat
En els darrers anys, el Departament d’Educació ha incrementat de manera
significativa la creació dels instituts escola. El curs 2021/2022 ja hi ha a Catalunya 97
instituts escola. Un total de 25 d’aquests nous instituts escola es van crear el curs
2019/2020, 26 el curs 2020/2021 i 11 el curs 2021/2022. En aquests darrers tres cursos,
posteriors a la signatura del Pacte, s’han creat 62 dels 97 instituts escola existents a
Catalunya.
D’aquests centres, 69 instituts escola estan ubicats en municipis que tenen oferta
alternativa de secundària, com ara Amposta, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona,
Cabrera de Mar, Cambrils, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castelló d’Empúries, el
Masnou, El Prat de Llobregat, el Vendrell, l’Hospitalet de Llobregat, Gavà, Lleida, Lloret
de Mar, Mataró, Montcada i Reixac, Navàs, Olot, Palamós, Piera, Premià de Dalt, Reus,
Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Sant Celoni,
Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Santa Maria de
Palautordera, Santa Perpètua de Mogoda, Tarragona, Terrassa, Torelló i Tortosa.
La majoria d’instituts escola són centres de màxima o alta complexitat, el 58,0 %,
significativament per sobre dels instituts, on aquesta proporció decreix fins al 39, 9 %.
El 73,9 % dels instituts escola són centres amb una composició social significativament
més desfavorida que el municipi (vegeu la taula 30).
Taula 30. Instituts escola ubicats en municipis amb altra oferta de secundària (2021/2022)
IE

%

Instituts

%

Total

69

100,0

549

100,0

Centres de màxima i alta complexitat

40

58,0

219

39,9

Centres de màxima complexitat

27

39,1

53

9,7

Centres d’alta complexitat

13

18,8

166

30,2

73,9

…

…

Centres amb una composició social
significativament més desfavorida que el
51
municipi
Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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Una part significativa d’aquests nous instituts escola és el resultat de processos de
reconversió d’escoles en un context d’increment de la demografia educativa a
secundària.
En relació amb aquest assumpte, el Departament d’Educació exposa les raons de
caràcter pedagògic i educatiu que motiven la creació d’aquests centres, i també
adverteix que, abans de la decisió adoptada, aquesta administració valora els
possibles efectes relacionats amb la segregació escolar.
Pel que fa a la conversió d’escoles en instituts escola, convé destacar que aquesta
mesura es fa en el marc del manament del Departament d’Educació de programar
l’oferta educativa. En aquest sentit, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació,
estableix en l’article 44 que “1. Correspon al Departament aprovar la programació
de l’oferta educativa” i que “4. El Departament, en el marc de la programació
educativa, ha de determinar periòdicament l’oferta de llocs escolars tenint en
compte l’oferta existent de centres públics i centres privats concertats”.
Addicionalment, l’esmentada llei preveu, en el seu article 45, que “1. El Govern, en
el marc de la programació de l’oferta educativa, crea centres públics de titularitat
de la Generalitat, en modifica la composició i, si escau, els suprimeix” (tal com
també ho fa l’article 74, sobre creació, autorització i supressió de centres educatius).
Així doncs, aquesta mesura, si bé pot ser discutida legítimament per part de
membres de la comunitat escolar dels centres afectats, atès que modifica les seves
condicions d’escolarització o les seves opcions d’accedir-hi o d’accedir a altres
instituts que han deixat d’estar adscrits als centres de primària on estan
escolaritzats, per se no suposa una vulneració de drets i s’emmarca dins les
funcions de programació de l’oferta educativa que l’administració educativa té
assignades.
Pel que fa a la programació de l’oferta, la Llei 12/2009 preveu en l’article 44 que “3.
Correspon al Govern determinar els criteris de programació [...]” i que aquesta
programació educativa ha de respondre als principis d’equitat i de qualitat
educatives, entre d’altres. Particularment, estableix que “2. La programació de
l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter territorial, les necessitats
d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de Catalunya per a garantir
el dret a l’educació de tothom [...]. Aquesta programació ha de garantir la qualitat
de l’educació i una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats específiques de suport educatiu que propiciï la cohesió social”.
En el marc de les seves actuacions, el Síndic ha manifestat la seva preocupació per
la reconversió d’escoles amb baixa demanda i amb una composició social
desfavorida en instituts escola a efectes de combatre la segregació escolar, perquè
aquesta reconversió pot contribuir a reproduir la seva composició social, atès que
el pas a secundària de l’alumnat que procedeix de primària és directe o no
s’aprofita el canvi d’etapa com a oportunitat de barrejar l’alumnat procedent de
centres amb diferent composició social.
L’anàlisi de la situació de 21 instituts escola creats en els darrers anys en municipis
amb altra oferta de secundària a partir de la reconversió d’escoles ja existents
constata que més de la meitat d’aquests centres, un 57,1 %, tenen una composició
social desfavorida, i que quasi la meitat, el 47,6 %, són centres amb baixa demanda.
Si bé hi ha centres que semblen haver reduït la concentració d’alumnat socialment
desfavorit arran de la seva creació, en un 14,3 % dels casos, una tercera part
d’aquests centres, el 33,3 %, han incrementat la seva complexitat social (vegeu la
taula 31).
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Taula 31. Composició i demanda social dels instituts escola en municipis amb altra oferta
de secundària (2018/2019)

n

%

Total

21

100,0

Centres de màxima i alta complexitat

12

57,1

Centres de màxima complexitat

11

52,4

Increment de la complexitat social arran de la seva creació

7

33,3

Reducció de la complexitat social arran de la seva creació

3

14,3

Amb baixa demanda (80 sol·licituds o menys per cada 100 places)

10

47,6

Amb alta demanda (120 sol·licituds o més per cada 100 places)

2

9,5

Evolució negativa de la demanda

12

57,1

Evolució positiva de la demanda

0

0,0

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
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3.8. LA GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ AMB EFECTES SOBRE EL PROCÉS
D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT
El Decret 11/2021 millora la gestió de la informació en el procés d’admissió, a efectes
de combatre la segregació escolar
El Decret 75/2007 establia el contingut del dret a la informació de les famílies
durant el procés d’admissió, però no regulava els procediments emprats
d’informació pels centres, més enllà de destacar la informació que calia penjar al
tauler d’anuncis, ni tampoc relacionava aquesta informació amb els processos de
segregació escolar.
En aquest sentit, el Decret 11/2021 incorpora la regulació d’aspectes que tenen a
veure amb la gestió de la informació en el procés d’admissió i que tenen efectes
sobre la segregació escolar, amb aspectes com ara:
 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.
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
educativa i de combatre els desequilibris en l’escolarització d’alumnat, i garantir
l’equitat entre els centres del Servei d’Educació de Catalunya. En aquesta línia, “les
jornades de portes obertes i altres sistemes d’informació es poden dur a terme de
manera conjunta i col·laborativa entre els centres d’una mateixa zona educativa”
(art. 7).

Els límits d’accés a la informació pública de dades que poden afectar la
segregació escolar. El decret prohibeix la difusió activa i a petició de terceres
persones dels resultats de les proves d’avaluació desagregada per centre, les dades
sobre la composició social de l’alumnat matriculat als centres i altres informacions
sensibles del centre a efectes de la lluita contra la segregació escolar (art.6.2).
 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, serveis escolars i inscripció a
l’associació de famílies d’alumnat i altres, i també els ajuts que reben de les
administracions públiques per sufragar el preu de les activitats complementàries,
les activitats extraescolars i els serveis escolars, i les mesures que té previstes per
al centre per garantir a l’alumnat amb condicions socioeconòmiques desafavorides
un accés equitatiu a aquestes activitats i serveis, amb el suport de les administracions
(art. 6).
 El compromís amb un missatge positiu sobre el Servei d’Educació de Catalunya.
Els centres han de garantir que es respecten els principis d’equitat i d’inclusió de
la diversitat del seu entorn en els diversos mitjans de difusió de què facin ús.
Alhora, l’Administració educativa i els ajuntaments han de contribuir a la valoració
positiva entre les famílies de l’oferta existent a la zona educativa (art. 7).
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S’han regulat amb rang de llei els límits a la difusió de dades de composició social dels
centres amb efectes sobre el procés d’admissió d’alumnat
La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) va emetre
diverses resolucions favorables a l’accés a dades relacionades amb la composició
social dels centres o dels seus resultats acadèmics (per exemple, Resolució
291/2018, de 19 d’octubre, en relació amb la reclamació 270/2018 per la denegació
de l’accés a les dades desglossades d’alumnat estranger de cada centre educatiu
de Catalunya).
Aquestes resolucions es fonamentaven, bàsicament, en el fet que, d’acord amb la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern (LTAIPBG), la informació sol·licitada no té la condició de protegida,
perquè, tot i relacionar-se amb els infants, es garantia el seu caràcter anònim, atès
que no es demanava cap nom de l’alumnat. Amb caràcter general, la informació
sobre el nombre d’alumnat estranger i d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per situació social desfavorable de tots els centres educatius de
Catalunya no conforma una dada de caràcter personal protegida ni permet la
identificació d’infants.
En aquest context, el Síndic va recordar que la mateixa LTAIPBG també preveu que
“el dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el
coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a: (...) els
drets dels menors d’edat” (art. 21.1.e), des d’una concepció no restringida o
limitada al dret a la protecció de dades. Cal tenir present, per exemple, l’afectació
que la segregació escolar genera sobre el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats
dels infants, dret àmpliament protegit per la legislació estatal i catalana en matèria
d’educació, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (art. 1) i la Llei 12/2009,
de 10 de juliol, d’educació (art. 2), sigui com a principi que ordena el nostre sistema
educatiu amb caràcter general (art. 1 i art. 2, respectivament) o com a principi que
regeix tot el que fa referència a l’admissió d’alumnat en particular (art. 84.1 i art.
46.1, respectivament).
En aquest sentit, val a dir que l’estigmatització social dels centres es troba a la
base dels processos de segregació escolar, i és la composició social dels centres un
dels principals motius en l’articulació d’aquesta estigmatització. En el marc de
l’informe extraordinari La segregació escolar a Catalunya (II): condicions
d’escolarització (2016), el Síndic va exposar dades empíriques sobre la correlació
estadísticament significativa existent, per exemple, entre la proporció d’alumnat
estranger i la demanda dels centres. Hi ha famílies que tendeixen a fugir de
centres amb una elevada proporció d’alumnat estranger, i la reproducció d’aquesta
dinàmica en la lògica de tria escolar accentua la segregació d’aquests centres i,
conseqüentment, també la vulneració dels drets dels infants que s’hi escolaritzen.
De fet, la recerca internacional ha demostrat a bastament que la segregació escolar
vulnera el dret a l’educació, entre d’altres motius, perquè afecta negativament el
rendiment escolar de l’alumnat que s’escolaritza en centres amb elevada
concentració d’alumnat socialment desfavorit. Les dades sobre les proves
d’avaluació de competències de l’alumnat de què disposa el mateix Departament
d’Educació per al cas de Catalunya permeten corroborar aquest “efecte composició”
en el rendiment de l’alumnat.
Davant d’aquesta situació, i per fer compatible el dret d’accés a la informació
pública amb els dret dels infants, tal com preveu també l’article 21.1.e) de la
LTAIPBG, l’any 2018 va tenir lloc una reunió de treball entre la Secretaria General
del Departament d’Educació, la Secretaria General de Transparència, el Consell
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Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, la GAIP i el Síndic de
Greuges en què es va concloure que, per evitar la difusió de dades desagregades
per centre que condueixin a la creació de rànquings o classificacions de centres,
calia:
 Desplegar en el marc d’un decret l’article 184.1.c), quan parla d’“ús reservat de
la informació individualitzada dels agents i dels centres i serveis educatius, pel
que fa a l’avaluació general del sistema”, i també l’article 186.1.a) quan parla
d’“avaluacions generals del sistema educatiu i de l’Administració educativa”.
Aquest decret hauria de desplegar, entre d’altres aspectes, a) la prohibició explícita
de difusió (activa i a petició de tercers) dels resultats de les proves d’avaluació
desagregada per centre i per alumne, on consti el nom del centre i de l’alumne, b)
la prohibició explícita de difusió (activa i a petició de tercers) d’altres informacions
sensibles del centre a efectes de la lluita contra la segregació escolar (composició
social, etc.) i c) la determinació dels límits a aquesta aplicació (qui té accés a la
informació de les avaluacions per centre).
 Incorporar en les instruccions d’inici de curs del Departament d’Ensenyament
als centres escolars la difusió dels resultats del mateix centre a persones que no
formen part de la comunitat escolar (a les portes obertes o altres).
Segons el criteri de la GAIP, l’ús reservat previst a l’article 184 de la Llei 12/2009, de
10 de juliol, d’educació, no era prou explícit pel que fa a la prohibició de difusió
d’aquestes dades, per la qual cosa es feia necessari un desplegament reglamentari
que ho especifiqués. Addicionalment, la necessitat de privar els centres de
difondre aquesta informació també era important perquè la GAIP considerava que,
si hi havia algun servei o estament de l’Administració que proporcionava aquesta
informació referida només a si mateix, l’Administració tenia el deure de
proporcionar aquesta informació per a l’univers de serveis o estaments (per evitar
que l’interessat hagués d’anar centre per centre a sol·licitar una informació que
l’Administració ja té acumulada).
Aquestes mateixes mesures es van incorporar el Pacte contra la segregació escolar
a Catalunya (Actuació 12 i Actuació 13).
En aquesta línia, i a partir de l’any 2019, el Departament d’Educació ha incorporat
una modificació de l’article 184 apartat 1c de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, a partir de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic, en què estableix l’“ús reservat de la informació
individualitzada dels agents i dels centres i serveis educatius, pel que fa a
l’avaluació general del sistema que pugui afavorir la segregació escolar. S’entén
que afavoreix la segregació escolar l’accés als resultats de les proves d’avaluació
desagregades per nom del centre, a les dades relatives a la composició social i
econòmica del centre, i al procés d’admissió dels alumnes, entre altra informació”.
Així mateix, el Departament d’Educació ha aprovat les instruccions “Documents
per a l’organització i la gestió dels centres. Transparència i accés a la informació
pública”, en què s’exposa que “Com a principi general, no es poden facilitar dades
personals ni dades públiques que puguin condicionar la segregació escolar, ni
tampoc les relacionades amb resultats acadèmics i/o composició social. Entre
d’altres, no es poden facilitar dades sobre l’avaluació interna o externa del centre
educatiu, ni dades sobre alumnes estrangers segons la nacionalitat, sobre motius
de necessitats educatives especials, sobre beques i ajuts, o sobre les aules
d’acollida, ni tampoc altres dades d’altres tipus de dotacions, com ara suports
intensius per a l’escolarització inclusiva (SIEI), suports intensius a l’audició i
llenguatge (SIAL) i aules integrals de suport (AIS)”. Aquests nous “Documents”
també fan esment a la prohibició de facilitar aquesta informació “per cap mitjà de
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difusió pública, com són les portes obertes, els díptics informatius i les xarxes
socials”.
El Departament d’Educació ha elaborat i publicat la Política de Transparència del
Departament d’Educació, on s’estableixen els criteris de publicitat activa, obertura
de dades públiques i dret d’accés a la informació pública, alhora que s’estableix
també aquella informació pública del sistema educatiu no subjecta als criteris de
la transparència, com ara les dades dels centres educatius relacionades amb la
segregació escolar (dades sobre l’avaluació interna o externa, dades sobre alumnes
estrangers segons la nacionalitat, dades sobre motius de necessitats educatives
especials, dades sobre beques i ajuts, i dades sobre les aules d’acollida).
El Departament d’Educació ha elaborat la Instrucció 2/2019, de 25 de febrer, per a
la tramitació de les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública i al
compliment de les obligacions de publicitat activa, obertura de dades públiques,
bon govern i participació ciutadana, que es regulen a la Llei 19/2014, de 29 del
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Alhora, el Departament d’Educació també ha aprovat el Decret 11/2021, de 16 de
febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els
centres del Servei d’Educació de Catalunya, que estableix que “els centres s’han
d’abstenir de fer cap mena de difusió (ni activa ni a petició de tercers) d’informacions
que puguin tenir efectes negatius en la lluita contra la segregació escolar, d’acord
amb les directrius que a aquest efecte faciliti el Departament d’acord amb els
articles 77.1.a) i 184.1.c) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. En tot cas,
es considera informació que pot afavorir la segregació escolar la relativa als
resultats de les proves d’avaluació desagregades per centre, les necessitats
específiques de suport educatiu, la nacionalitat de l’alumnat, la composició social
del centre, la demanda de places i les beques i ajuts” (art. 6.2).
Aquestes actuacions donen ple compliment a les mesures previstes en el Pacte
contra la segregació escolar a Catalunya, subscrit pel Departament d’Educació.

El Departament d’Educació no ha desenvolupat campanyes de sensibilització i sistemes
d’informació que reforcin la lluita contra la segregació escolar en el procés d’admissió
d’alumnat
El Pacte preveu “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, i que reforcin el Servei d’Educació de
Catalunya” o “desenvolupar campanyes d’informació i de conscienciació per
consolidar la percepció de qualitat del Servei d’Educació de Catalunya i reforçar la
demanda dels centres amb una demanda més feble, sens perjudici de l’anàlisi i la
millora de les causes que provoquen aquest nivell de demanda”. Aquests
compromisos estan pendents de desplegament.
Tot i els avenços en la regulació del procés d’admissió i en la voluntat política
d’implementar mesures que ajudin a combatre el fenomen, el Departament
d’Educació no ha adaptat les seves campanyes ni els sistemes d’informació als
nous principis que han regir el procés d’admissió d’alumnat.
Aquestes campanyes de sensibilització i sistemes d’informació no s’utilitzen prou
per reforçar el discurs públic de la necessitat de combatre la segregació escolar, per
informar sobre els nous instruments de planificació educativa que es posen en
funcionament amb aquest objectiu, per consolidar les equivalències entre centres
i reduir la tensió en la tria escolar. Aquestes campanyes i sistemes d’informació
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encara s’orienten fonamentalment a orientar la tria a partir de les diferències
entre centres dels projectes educatius de centre.
Per tal d’acompanyar el procés de preinscripció i matrícula, el Departament
d’Educació ha creat un portal de preinscripció, des d’on s’ofereix tota la informació
de manera didàctica, per a cadascun dels ensenyaments. Si bé aquest és un molt
bon instrument per acompanyar les famílies en el procés de tria de centre, és
indicatiu que no hi hagi cap referència al Pacte contra la segregació escolar o a les
mesures per promoure l’equitat que es deriven de l’aplicació del nou Decret
11/2021. La centralitat que té la lluita contra la segregació escolar en el mateix
decret no es reflecteix en aquest portal.
El Departament d’Educació té pendent, alhora, l’elaboració d’una guia de bones
pràctiques per als centres educatius en l’organització de les portes obertes. Les
portes obertes tenen una incidència gran en la tria de centre per part de les
famílies i encara hi ha diferències importants entre centres que reforcen la
segregació escolar. Els centres amb elevada complexitat no reben especial suport
en l’organització d’aquestes jornades ni en la difusió d’una imatge positiva del seu
projecte educatiu.
En aquest àmbit, el Síndic va elaborar l’Informe sobre el paper dels ajuntaments en la
lluita contra la segregació escolar (març 2021), que aporta criteris i propostes per
repensar els sistemes d’informació dels ajuntaments per tal que, lluny d’accentuar
les dinàmiques de segregació escolar, esdevinguin instruments que ajudin a
combatre-la. Aquest informe conté bones pràctiques en aquest àmbit que
s’haurien de difondre i implementar en el conjunt de municipis.
Des del mateix Departament d’Educació es poden impulsar campanyes d’informació
específiques que contribueixin a destensar els processos de tria, tot oferint una
imatge cohesionada i de qualitat del conjunt dels centres del Servei d’Educació de
Catalunya del municipi, o també impulsar dinàmiques col·laboratives per evitar
que les jornades de portes obertes esdevinguin un espai de competència entre
centres.

Criteris que han de regir els sistemes d’informació
§ 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 per aclarir que les famílies poden sol·licitar plaça en
l’escola que desitgin, però aquesta tria queda supeditada a la disponibilitat
de places. 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 a partir d’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.
§ La lluita contra la segregació escolar com a valor. En les campanyes
d’informació també convindria explicar quins són els beneficis de la lluita
contra la segregació escolar i, per tant, perquè 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
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Criteris que han de regir els sistemes d’informació
tant en termes de cohesió social com en termes d’igualtats d’oportunitats. 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.
§ 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 aquells projectes i
aquelles 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.
§ Les zones escolars com a unitats de referència. En els municipis més grans es
pot optar per elaborar i organitzar diferents sistemes d’informació sobre l’oferta
escolar en funció de les zones educatives. Això permet presentar l’oferta a les
famílies de manera conjunta, visualitzant així la cohesió entre aquella xarxa
escolar més pròxima al domicili.
§ La distensió de la tria de centre. Per a la majoria de les famílies, la tria d’escola
esdevé un moment important per al futur dels seus fills i filles, que és viscut amb
neguit. Això acostuma a incrementar les dinàmiques competitives i a activar
les famílies que més es mobilitzen en la tria. 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, que posin èmfasi en el fet que les famílies es troben davant d’un
“moment decisiu”. Ans al contrari, convé aprofitar aquestes campanyes per
transmetre missatges que ajudin a “relaxar” la tria, posant l’accent en la qualitat
del conjunt de l’oferta educativa. Convé llançar missatges tranquil·litzadors,
explicitant que, triïn l’escola del municipi que triïn, la qualitat de la formació
dels seus fills i filles està garantida. Les campanyes d’informació no han de
generar més incerteses, sinó transmetre confiança sobre el conjunt de la xarxa
escolar.
§ 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 aquelles 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. La publicitació de l’oferta escolar no ha de
pivotar exclusivament sobre les singularitats dels centres, sinó, també, sobre les
característiques compartides per les escoles del territori.
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Criteris que han de regir els sistemes d’informació
§ La visibilització dels centres amb menys demanda. Habitualment, els
centres menys demandats 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. En aquest sentit, convé posar en valor les potencialitats
pedagògiques d’aquestes escoles. En la línia de les escoles Magnet, es poden
destacar tots aquells aspectes pedagògics que tenen un valor afegit i que les
poden fer atractives per a les famílies socialment afavorides. També cal fer
un treball actiu per combatre els rumors i els prejudicis que acostumen a
envoltar aquests centres.
§ La proximitat com a valor. Com han posat de manifest diverses recerques,
les famílies amb un baix estatus socioeconòmic tendeixen a escolaritzar
els seus fills en les escoles més properes al domicili. Per contra, les famílies
amb major estatus socioeconòmic tendeixen a estar més disposades a
escolaritzar-se lluny de casa, prioritzant la cerca d’una escola que s’ajusti
a les seves expectatives (ja sigui en relació amb el seu projecte pedagògic
o en relació amb la seva composició social). D’aquesta manera, sovint es
produeixen dinàmiques de “fugida” de les escoles de determinats barris o de
determinades zones, accentuant així les dinàmiques de segregació escolar.
§ L’accessibilitat a la informació. 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 tal de reduir aquestes desigualtats, és important fer un
treball específic per fer-los-hi 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, per exemple, difondre la informació a través de les escoles bressol, ferla arribar personalment al domicili (“porta a porta”) o mitjançant trucades
telefòniques. Les OME hi poden tenir un paper central.
§ L’acompanyament en la tria. Les desigualtats en els processos de tria no
només estan relacionades amb el desigual accés a la informació, sinó també
amb la desigual capacitat estratègica de les famílies. Aquí hi intervenen
factors com el capital instructiu de les famílies, el seu capital econòmic o
el seu 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 aquesta no és una
condició suficient. Cal fer un treball actiu d’acompanyament a les famílies
amb menys recursos per tal que puguin articular la seva tria en condicions
d’igualtat. El paper de les OME i dels serveis tècnics dels ajuntaments és clau.
§ 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. 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
tal de revertir les dinàmiques de segregació, és important ampliar l’imaginari
d’escoles possibles per a aquestes famílies. Si en relació amb les famílies més
capitalitzades i més actives cal 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
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Criteris que han de regir els sistemes d’informació
l’imaginari d’escoles possibles, aquells perfils d’escoles que es perceben com
a “inaccessibles”.
§ Les dinàmiques col·laboratives entre centres. Per tal d’evitar les dinàmiques
competencials entre les escoles, és important articular estratègies per
difondre la informació a les famílies de manera conjunta. En aquest sentit,
més enllà del fet 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 realitzar les jornades de portes obertes de manera 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, evitant les lògiques competitives.
§ Les limitacions a la informació publicitada. En la línia del punt anterior, cal
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, con ara els resultats acadèmics
del centre o el perfil de famílies que s’hi escolaritzen. S’hauria d’assolir un
compromís per part de tots els centres que aquestes dades, que operen en
una lògica de competència, no es fan 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.
§ 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.
Extret de l’Informe sobre el paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació
escolar (març 2021), elaborat a partir del grup de treball dinamitzat per Ricard
Benito en el marc de la jornada municipal celebrada el 29 d’octubre de 2020.

Es fa necessari adequar els sistemes d’informació municipal per combatre la segregació
escolar
La gran majoria dels ajuntaments elaboren diversos instruments de publicitat
activa per informar a 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 (in)formatives obertes a les famílies del municipi perquè puguin
conèixer els projectes educatius dels centres i també els projectes educatius
municipals, en què hi 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 per a les famílies.
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 manera
merament descriptiva, sense aprofitar l’oportunitat que ofereixen per aconseguir
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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 col·laborativa i no competitiva.
Cal impulsar sistemes i campanyes d’informació que corregeixin les desigualtats i
facin arribar, de manera efectiva, la informació a totes les famílies, també a les
famílies que desenvolupen una tria de centre menys estratègica. Al marge de garantir
l’accés a la informació, també cal establir mecanismes d’acompanyament per tal que
les famílies que habitualment queden “desplaçades” la puguin interpretar i, així,
exercir la tria en igualtat de condicions. Alhora, des dels ajuntaments es poden
impulsar campanyes d’informació específiques que contribueixin a destensar els
processos de tria, tot oferint 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).

Les diferències entre sectors de titularitat en la presencialitat de les portes obertes
durant la pandèmia: la majoria de centres públics (el 74,8 %) ha optat per la realització
de portes obertes en modalitat preferentment telemàtica, mentre que la majoria de
centres concertats (93,9 %) ha optat per la realització de portes obertes en modalitat
preferentment presencial
El context de pandèmia ha incrementat les diferències entre centres a l’hora de
desenvolupar les jornades de portes obertes, amb possibles efectes sobre l’equitat.
El Departament d’Educació va autoritzar la realització en la modalitat presencial de
les jornades de portes obertes a les escoles catalanes per al curs 2021-2022, que van
tenir lloc entre els mesos de febrer i març passats, i va establir les condicions amb què
s’havien de desenvolupar (grups de fins a 10 persones, acompanyades per un màxim
de tres persones del centre; diversos torns; sistema de cita prèvia per assignar torn a
les famílies, etc.).
El Síndic va tenir coneixement que, en la pràctica, el context de pandèmia va generar
dificultats als centres i a les administracions educatives a l’hora d’organitzar les
portes obertes presencials, a causa, en part, a la diversa predisposició dels centres a
invertir el temps necessari per donar cobertura a visites presencials personalitzades o
en petits grups de fins a 10 persones.
Amb l’objectiu d’estudiar l’organització de les jornades i les mesures desenvolupades
en relació amb aquestes, va obrir una actuació d’ofici. En concret, el Síndic ha analitzat
el desenvolupament de les portes obertes en una mostra de 5 municipis de més de
60.000 habitants: Barcelona (zona Eixample Dreta), l’Hospitalet de Llobregat, Badalona,
Sabadell i Granollers.
De l’anàlisi dels resultats, el Síndic ha conclòs que la disponibilitat a fer visites
presencials amb les condicions requerides ha variat en funció del centre. Alguns
centres han optat per fer visites presencials personalitzades o en petits grups, mentre
que altres centres s’han limitat a fer sessions telemàtiques o a penjar informació
bàsica als seus webs sobre el funcionament del centre (vídeos amb informació del
projecte educatiu, etc.). Tanmateix, sí que és rellevant que hi ha una diferència entre
els centres públics i els privats quant a la modalitat escollida: la majoria de centres
públics (el 74,8 %) ha optat per la realització de portes obertes en modalitat
preferentment telemàtica, consistent majoritàriament en sessions informatives
virtuals, en ocasions complementades amb la possibilitat de realitzar visites
personalitzades als centres, mentre que la majoria de centres concertats (93,9 %)
ha optat per la realització de portes obertes en modalitat preferentment presencial,
consistent majoritàriament en visites grupals o personalitzades amb cita prèvia.
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Taula 32. Modalitat de realització de les portes obertes en el procés d’admissió per al curs
2021/2022
Sector de titularitat

Modalitat preferentment Modalitat preferentment
presencial (n)
telemàtica (n)

Total (n)

Públic

30

89

119

Concertat

77

5

82

Sector de titularitat

Modalitat preferentment Modalitat preferentment
presencial (n)
telemàtica (n)

Total (n)

Públic

25,2

74,8

100,0

Concertat

93,9

6,1

100,0

Font: elaboració pròpia.

En aquest context, el Síndic recorda que les estratègies de comunicació dels
centres al llarg del procés d’admissió d’alumnat tenen efectes sobre l’equitat del
sistema, perquè condicionen la capacitat d’accedir i atraure determinats perfils
socials de famílies i no pas uns altres. Perquè, segons el criteri del Síndic, el
comportament clarament diferenciat per sectors de titularitat, per bé que pugui
tenir caràcter temporal en l’actual context de pandèmia, no suposa una situació
favorable a l’hora de generar aquestes equivalències en les jornades de portes
obertes dels centres.
De fet, el mateix Decret 11/2021 ja preveu que “les jornades de portes obertes i
altres sistemes d’informació es poden dur a terme de manera conjunta i
col·laborativa entre els centres d’una mateixa zona educativa” i que “l’Administració
educativa i els ajuntaments, a través de les taules locals de planificació, les
comissions de garanties d’admissió, la inspecció de zona i el personal tècnic
municipal de zona han de promoure aquestes pràctiques per tal de contribuir a la
valoració positiva entre les famílies de l’oferta existent a la zona educativa i de
combatre els desequilibris en l’escolarització d’alumnat i garantir l’equitat entre
els centres del Servei d’Educació de Catalunya.

Recomanacions
§ Dissenyar, per part del Departament d’Educació i també dels ajuntaments,
campanyes i sistemes d’informació que contribueixin a combatre la
segregació escolar, que informin de les raons que motiven aquesta necessitat
i que donin a conèixer els instruments emprats, que reforcin l’equivalència
entre centres, i que ajudin a desestressar l’elecció de centre per part de les
famílies i a ampliar el seu marge de tria.
§ Crear una guia de bones pràctiques en les portes obertes adreçada als
centres educatius per generar equivalències en els formats de les jornades de
portes obertes i de promoure dinàmiques col·laboratives entre centres amb
l’objectiu d’evitar les diferències detectades en les jornades passades, que
tenen efectes negatius sobre l’equitat de l’admissió d’alumnat.
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3.9. LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA
S’ha acomplert el compromís d’implementar la tramitació electrònica de la preinscripció
i la matrícula
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya estableix “preveure la
informatització del procés de preinscripció amb el desenvolupament d’una oficina
electrònica per presentar les sol·licituds de preinscripció, 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), sens perjudici de les funcions que la legislació
educativa atorga als centres” (Àmbit 1, actuació 1).
El Decret 11/2021 preveu que la preinscripció es pugui tramitar telemàticament, a
través del registre electrònic 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. 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.
En compliment del Pacte, per al curs 2021/22, s’ha implantat la preinscripció
electrònica, que té les característiques següents:
 Presentació de sol·licituds al registre electrònic de la Generalitat, sense
desplaçaments, les 24 hores del dia i 7 dies a la setmana.
 Sense haver de presentar documentació (ni la d’identitat ni l’acreditativa dels
criteris de barem), ja que s’han establert consultes interadministratives del DNI,
del padró, dels títols de família nombrosa o monoparental, i de la condició de
discapacitat.
 Consulta de llistats i resultats també per internet, amb comunicacions per
correu electrònic.
 Amb suport dels centres a les famílies amb problemes tècnics, a través del
servei de cita prèvia.
 Amb presentació electrònica de reclamacions.
 Tot accessible des de l’ordinador, la tauleta o el mòbil.
En el procés corresponent al curs 2021/2022, es van gestionar 143.965 sol·licituds
de preinscripció per a 2n cicle d’infantil, primària o ESO, de les quals el 63 % es van
presentar amb identificació electrònica.
El Departament d’Educació informa que s’ha ofert formació per a més de 3.000
persones, entre personal administratiu dels centres educatius i personal de les
oficines municipals d’escolarització, per a la gestió del canvi que comporta aquest
nou sistema.
La tramitació electrònica té avantatges per a la lluita contra la segregació escolar:
permet guanyar en transparència i igualtat en l’accés a l’oferta escolar, que és una
de les queixes principals que rep la institució sobre el procés d’admissió al sistema
educatiu per part de les famílies, permet dedicar recursos de centres i OME al
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suport a les famílies més vulnerables que necessiten orientació i assessorament,
permet garantir un major control de les sol·licituds presentades a cada centre, etc.

La tramitació electrònica té riscos per a la detecció i l’accessibilitat per a famílies
socialment desfavorides
Tot i que la tramitació electrònica s’ha desenvolupat correctament amb caràcter
general, i tot i que aquesta no ha alterat substancialment el comportament de la
demanda d’altres anys anteriors, el Síndic ha rebut queixes pel fet que no totes les
famílies poden presentar adequadament la sol·licitud, especialment les famílies
socialment menys afavorides, que acostumen a tenir més limitacions d’accés i
menys domini en l’ús de les noves tecnologies, i també menys coneixement del
procés de preinscripció.
La preinscripció electrònica esdevé un tràmit complex, no fàcil de comprendre ni
de seguir per a les famílies amb menys recursos socioculturals i amb més dificultats
en l’ús de les noves tecnologies. La tramitació electrònica requereix completar
actuacions, com ara sol·licitar telemàticament o escanejar documents, que no
sempre estan igualment a l’abast de tothom. Cal seguir diversos passos i accedir a
diversos enllaços, amb un procediment que pot arribar a ser enrevessat. I també
cal revisar un volum important d’informació si no es coneix bé el procediment de
preinscripció. Hi ha marge de millora per augmentar l’accessibilitat i la usabilitat
de la tramitació electrònica.
En el cas de l’alumnat socialment desfavorit, a més, la tramitació electrònica pot
comportar tràmits addicionals per acreditar la seva condició (criteri de renda, etc.),
que se suma a altres tràmits electrònics que l’Administració ha instaurat i que són
més freqüents en el cas d’aquesta població (sol·licitud de beques, etc.).
Les OME i les entitats de suport comunitari desenvolupen una tasca fonamental a
l’hora de garantir l’admissió de l’alumnat socialment desfavorit al sistema
educatiu.

Recomanacions
§ Fer estudis d’accessibilitat de la tramitació electrònica de la preinscripció
i matrícula per garantir la màxima accessibilitat del procés d’admissió per a
les famílies amb menys recursos socioculturals.
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3.10. LA GOVERNANÇA DE LA LLUITA CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR EN
EL TERRITORI
El Decret 11/2021 incorpora canvis substancials en la governança del procés d’admissió
al territori
El Decret 75/2007 regulava les funcions de les comissions de garanties d’admissió
i de les oficines municipals d’escolarització. El Decret 11/2021 apodera aquests
òrgans de gestió del procés d’admissió amb l’atribució de més funcions i, a més,
regula les taules locals de planificació i les comissions de participació en la
programació de l’oferta. Amb tots aquests òrgans, el nou decret transforma la
governança del procés d’admissió i de la programació de l’oferta en la línia de
reforçar la importància que té el territori a l’hora de desplegar els instruments de
lluita contra la segregació escolar.
Els principals canvis que introdueix el Decret 11/2021 són:
 La centralitat de les taules locals de planificació. El nou decret regula les taules
locals de planificació, constituïdes per representants dels ajuntaments i del
Departament d’Educació, que és l’òrgan principal en la programació de l’oferta i en
l’aprofitament efectiu dels instruments de lluita contra la segregació escolar (art.
11). Aquestes taules han d’estar presents preceptivament en tots els municipis de
més de 10.000 habitants. A través de les taules locals, es fan propostes a l’òrgan
competent del Departament en els principals aspectes que tenen a veure amb la
programació de l’oferta educativa: oferta inicial i final, ampliació, reducció, creació,
supressió o fusió de centres de titularitat pública, zones educatives, adscripcions
de centres, reserva de places, proporció màxima, mesures específiques per al
foment de l’equitat escolar, etc.
 L’apoderament de les comissions de garanties d’admissió en la gestió de la
matrícula fora de termini. A més de les funcions que ja desenvolupaven les
comissions de garanties d’admissió relacionades amb l’escolarització equilibrada
d’alumnat, el nou decret centralitza en aquest òrgan el control de la matrícula que
es produeix al llarg del curs (art. 17 i 47). Sense la validació de la Comissió de
garanties d’admissió, no es confirma la matrícula d’alumnat als centres.
 Les oficines municipals d’escolarització com a referent en l’acompanyament de
les famílies. El decret preveu que les oficines municipals d’escolarització,
juntament amb els centres educatius, siguin el “referent per a l’atenció, la
informació i l’orientació a les famílies en relació amb els procediments d’admissió”
(art. 19).
En relació amb això, el decret estableix que els centres han de facilitar a les
oficines la informació que correspon donar a l’alumnat i a les famílies, per tal que
puguin desenvolupar la seva tasca d’orientació. Alhora, li atribueix noves funcions,
com ara “coordinar les jornades de portes obertes dels centres educatius del
municipi, amb l’acord dels centres afectats” o “promoure campanyes informatives
adreçades a les famílies sobre el procediment d’admissió als centres educatius del
municipi, al conjunt de centres de Servei d’Educació de Catalunya” (art. 20).
 La creació de les comissions de participació en la programació de l’oferta. El
decret preveu la creació de les comissions de participació en la programació de
l’oferta educativa, que són els “òrgans a través dels quals es garanteix la
participació dels sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta
educativa”. En aquestes taules “es promourà la participació de representants de
centres d’elevada proporció d’alumnat socialment desafavorit” (art. 14).
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El paper clau dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar
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.
a) La detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons
socioeconòmiques. 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 al 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.
b) La lluita contra els desequilibris en la planificació i gestió del procés
d’admissió d’alumnat. 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 l’anomenada matrícula viva,
entre d’altres.
c) La creació d’equivalències entre els projectes educatius de centre. 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.
d) La vinculació dels centres amb l’entorn i amb la resta de centres. 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, conseqüentment, també a l’hora d’establir
relacions positives i col·laboratives amb la resta dels centres. El territori, a més,
pot ajudar a consolidar i enfortir els projectes educatius dels centres, si aquests
aprofiten i s’obren a les oportunitats educatives que ofereix (coneixement de
l’entorn, oferta educativa més enllà de l’escola, etc.).
e) La construcció de discursos en l’àmbit educatiu i la implicació i l’apoderament
dels actors en la governança local del fenomen. 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.
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El Decret 11/2021 consolida la intervenció dels ajuntaments en la planificació educativa
L’aprovació del nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de
Catalunya, estableix un escenari en què els ajuntaments participen de manera
activa i efectiva en la planificació educativa, d’acord amb el desenvolupament del
principi de corresponsabilitat dels ajuntaments en la programació de l’oferta
educativa i en la reducció de la segregació escolar en llurs municipis. Aquest
principi es tradueix en la configuració d’una arquitectura institucional en el
territori per a la planificació educativa i per a la gestió del procés d’admissió
d’alumnat que compta amb la participació més intensa de les administracions
locals.
L’anterior Decret 75/2007 ja preveia l’escolta dels ajuntaments en la programació
de l’oferta, o que aquests 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 en el municipi, com són 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 el Decret 75/2007.
El document Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques
o socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als centres del Servei
d’Educació de Catalunya per al curs 2022-2023 estableix la creació i posada en
funcionament de les taules locals de planificació en aquells municipis que no en
tenien. El Departament d’Educació informa que s’han fet arribar a tots els serveis
territorials i als ajuntaments unes orientacions per a la creació i el funcionament
d’aquestes taules locals seguint els criteris del nou Decret 11/2021, perquè arreu
del territori s’estableixin els mateixos criteris.

cpositius per al foment de l’escolarització equilibrada d’alumnat en el territori. El

nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, dona
resposta a aquest encàrrec, amb la definició de les funcions dels diversos
dispositius que hi intervenen.
Aquests dispositius són les taules locals de planificació educativa (arts. 11, 12 i 13),
ja exposades precedentment, acompanyades per les comissions de participació en
la programació de l’oferta educativa (arts. 14 i 15), que garanteixen la participació
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dels diversos sectors de la comunitat educativa en la programació de l’oferta
educativa, i també les comissions de garanties d’admissió (arts. 16, 17 i 18), les
oficines municipals d’escolarització (arts. 19 i 20) i les unitats de detecció d’alumnat
amb necessitats educatives específiques (art. 56).
Les comissions de garanties d’admissió tenen les funcions de fomentar
l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb les 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.
Paral·lelament, 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 d’altres funcions, com ja s’ha dit 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.
I finalment, les unitats de detecció, constituïdes pel Departament i els ajuntaments
de cada territori, s’ocupen de coordinar les actuacions relacionades amb la
detecció d’aquest alumnat i amb la valoració de l’evolució de les seves necessitats
específiques.
A aquests dispositius cal afegir la participació dels centres escolars en la gestió del
procediment d’admissió de l’alumnat (consells escolars, direccions de centres
públics i titularitats de centres concertats), especialment pel que fa a l’actualització
permanent de les dades d’escolarització de l’alumnat en el registre oficial i a la
custòdia de la documentació relacionada amb l’admissió de l’alumnat al centre
(arts. 21, 22, 23 i 24).
El Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del
procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, suposa
un avenç en la concreció de les funcions dels diversos actors en el desplegament
de les mesures necessàries per al foment de l’escolarització equilibrada d’alumnat.

S’ha donat un impuls a les oficines municipals d’escolarització (OME)
El Departament d’Educació promou la creació de noves oficines municipals
d’escolarització, amb la finalitat d’aconseguir que, com a mínim, els 50 municipis
de més de 10.000 habitants que encara no en tenen la posin en funcionament
properament, alhora que també vol actualitzar els 69 convenis actuals.
El Departament d’Educació manifesta la voluntat d’ajudar els municipis que
vulguin crear una OME amb una aportació econòmica inicial (5.000 euros) i també
donar suport al manteniment i funcionament de totes les OME, mitjançant una
aportació anual, en funció de la grandària del municipi (de 10.000 a 40.000 euros,
en funció del cas). Per a aquest darrer concepte, la inversió actual és destinar una
inversió d’1,2 milions d’euros anuals als municipis que ja tenen OME. En el
supòsit que tots els municipis de més de 10.000 habitants tinguessin constituïda
l’OME, l’impacte pressupostari seria d’1,8 milions d’euros.
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Hi ha dèficits en el desplegament de pactes o acords locals relacionats amb la lluita
contra la segregació escolar
Un dels nou àmbits d’actuació acordats en el Pacte contra la segregació escolar a
Catalunya és la “promoció d’acords locals entre centres dins d’una mateixa zona o
municipi per l’escolarització equilibrada de l’alumnat”. Més enllà del paper
decisori del Departament d’Educació i de l’acompanyament imprescindible dels
ajuntaments, la manca de consensos a escala local dificulta la implementació
efectiva d’aquestes mesures.
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 dels municipis que compten amb acords, aquests se circumscriuen
als criteris d’actuació de les comissions de garanties d’admissió d’alumnat, sovint
amb especial atenció a la distribució de la matrícula fora de termini.
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, el Pla educatiu de Salt o el Pacte local per a l’educació de l’Hospitalet
de Llobregat).
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, 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).
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).
El mes de març de 2021 es va trametre als ajuntaments l’informe El paper dels
ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, amb propostes relacionades amb

PRIMER INFORME DE BALANÇ SOBRE LA IMPLEMENTACIÓ DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR

107

el desenvolupament dels pactes locals. Aquest informe és el resultat del treball
desenvolupat en el marc de la Jornada “La participació dels municipis en la lluita
contra la segregació escolar”, celebrada el 29 d’octubre de 2020. L’apartat relatiu als
pactes locals és el resultat del grup de treball específic coordinat per Isaac
Gonzàlez.
Per ara, malgrat les mesures desenvolupades per promoure acords o pactes locals
de lluita contra la segregació escolar, molt pocs territoris han desenvolupat
actuacions d’aquest tipus.

Característiques bàsiques dels pactes locals contra la segregació escolar
 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
diversos 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 manera més
global, d’acords entre els diversos 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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Els canvis normatius no sempre s’apliquen de manera decidida des del territori, de
vegades per manca de voluntat o convicció política i tècnica, de vegades per manca de
formació
Les desigualtats territorials no només afecten els nivells de segregació escolar, sinó
que també hi ha notables diferències territorials a l’hora de prioritzar la lluita
contra la segregació escolar i d’utilitzar intensivament tots els instruments
existents a l’abast: mentre hi ha municipis que han millorat ostensiblement
l’aprofitament d’aquests instruments i han millorat la seva situació, n’hi ha
d’altres que no i que mantenen una posició més aviat passiva.
Malgrat que el Departament d’Educació té actualment un posicionament més actiu
en la lluita contra la segregació escolar, i malgrat que hi ha una millora significativa
en l’aprofitament dels instruments disponibles, les persones responsables d’aplicar
i desplegar aquests instruments a escala territorial no sempre ho fan de manera
adequada i decidida. El paper que tenen les inspeccions d’educació i els regidors
d’educació i tècnics municipals en cada territori és fonamental per al desplegament
d’aquestes mesures.
La voluntat política i la presència de persones i estructures que hi creguin a escala
local és un factor fonamental. La lluita contra la segregació escolar no passa
únicament, com si fos condició suficient, per polítiques “macroeducatives”
dissenyades des dels 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 diversos centres.
En positiu, cal destacar que cada cop hi ha més conscienciació sobre la necessitat
de combatre la guetització de determinades escoles i d’evitar aquelles pràctiques
que estan més visiblement relacionades amb la reproducció de la segregació
escolar, com ara la infradetecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques
o la concentració de l’anomenada “matrícula viva” en determinades escoles
socialment més estigmatitzades.
D’altra banda, però, encara avui, el Síndic posa de manifest que, ben sovint, a
escala local, es minimitza la prevalença de la segregació escolar al nostre sistema
educatiu i 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. No es problematitzen, en canvi,
les desigualtats no tan extremes en la composició social dels centres, i menys
encara quan aquestes afecten categories socials que van més enllà de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques. Fins ara, 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, han estat orientades als centres amb elevada complexitat
educativa (les reduccions de ràtio, la dotació més gran de personal docent, etc.).
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 no existeix 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, no s’hagin emprat intensament i
de manera continuada en el temps tots els instruments disponibles alhora. Les
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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 resulta ineficaç en aquells territoris amb el fenomen més
consolidat.
El desplegament de polítiques de lluita contra la segregació escolar varia en funció
de diversos factors, entre els quals també hi ha un posicionament més o menys
actiu de les administracions locals en relació amb aquest àmbit.
Cal tenir en compte, a més, que la lluita contra la segregació escolar acostuma a
generar importants resistències en famílies i centres, en ocasions, 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 i la inspecció
d’educació per un factor 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 dels grups de pressió.
Tot i les resistències que hi pugui haver, l’experiència també demostra que en
aquells 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.

El Departament d’Educació ha dissenyat i implementat una activitat formativa per
garantir la implementació d’actuacions de lluita contra la segregació escolar a escala
local
Durant l’any 2021, el Departament d’Educació ha dissenyat, juntament amb l’equip
GEPS de la Universitat Autònoma de Barcelona, liderat pel Xavier Bonal, l’activitat
formativa “Estratègies contra la segregació escolar”, per donar a conèixer i formar
tota la comunitat educativa sobre les diverses estratègies contra la segregació
escolar, derivades tant de l’acompliment del Pacte com de la publicació del Decret
11/2021.
El Departament d’Educació informa que aquesta formació va adreçada a tots els
agents que intervenen en els processos de programació, planificació i admissió en
els centres educatius.
La formació consta de 30 hores lectives organitzades en 7 mòduls. Cada mòdul té
una sessió presencial de 2 hores i un vídeo (de 30-40 minuts), i hi ha la previsió de
dissenyar una guia didàctica exhaustiva per a tots els formadors i formadores.
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Recomanacions
§ Desenvolupar un pla de monitorització i acompanyament per al desplegament
del Decret 11/2021 a escala local, que garanteixi tant la formació de les
persones responsables de fer-ho en el territori, fonamentalment inspectors
o inspectores d’educació, regidors o regidores d’educació i personal tècnic
municipal, com la implementació i utilització efectiva dels diversos
instruments que disposa aquesta normativa, així com també l’avaluació de
l’evolució dels seus possibles efectes a l’hora de reduir la segregació escolar
a les diverses zones.
§ Promoure pactes locals contra la segregació escolar, que defineixin criteris i
mesures a desenvolupar per combatre aquest fenomen en el municipi, a partir
de la participació i el treball compartit dels agents de la comunitat educativa,
i amb el colideratge del Departament d’Educació i de les administracions
locals.
§ Els pactes locals permeten visibilitzar el problema de la segregació escolar
i situar-lo en l’agenda política, alinear els actors clau en l’abordatge del
problema de la segregació escolar, més enllà dels interessos particulars de
cada actor, i apoderar i legitimar les administracions a adoptar mesures
decidides.
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3.11. L’AVALUACIÓ DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
El Decret 11/2021 incorpora el deure d’avaluar els nivells de segregació escolar del
sistema educatiu
El Decret 75/2007 no establia procediments d’avaluació específics. El Decret
11/2021, en canvi, preveu mesures d’avaluació dels processos de segregació escolar
com a base per al desplegament de mesures que contribueixin a combatre aquest
fenomen. Aquestes mesures són:
 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 diversos models possibles de zonificació i d’adscripció en
l’escolarització equilibrada d’alumnat i acreditar l’adequació del model proposat
respecte a d’altres models alternatius possibles (arts. 5 i 31).
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 (art. 28).
 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 (art. 53.2.c). 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.
 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, 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 (art. 53.2.a).
 Informació actualitzada del procés d’admissió. Els centres públics i concertats
“són responsables de l’actualització permanent de les dades d’escolarització de
l’alumnat, en el registre oficial corresponent”. Això ha de facilitar que les
comissions de garanties d’admissió i les taules locals de planificació puguin
desenvolupar les seves funcions amb la informació actualitzada.
 Formació dels actors clau. El Departament d’Educació ha de “garantir, amb el
suport i la col·laboració de les administracions locals, la formació dels membres
de les taules locals de planificació educativa, de les comissions de garanties
d’admissió, de les oficines municipals d’escolarització i, especialment, del
personal inspector i tècnic de referència de les zones educatives, i també de les
presidències de les comissions de garanties d’admissió, en el desplegament de
les mesures i dels protocols d’actuació que contribueixen a combatre la
segregació escolar al municipi o la zona educativa.” (art. 53.2.d).

EL DESPLEGAMENT DEL PACTE EN LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DELS CENTRES

No s’ha difós encara un sistema d’indicadors sobre equitat, tot i que el Departament
d’Educació ha elaborat indicadors del nivell de segregació escolar dels centres per zona
i també de segregació residencial per prendre decisions de planificació educativa
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya estableix el compromís per part
del Departament d’Educació d’“elaborar i publicar un sistema d’indicadors sobre
equitat en el sistema educatiu que s’actualitzi periòdicament” (Actuació 14).
Aquest compromís resta pendent de desplegar plenament, tot i que el web del
Pacte disposa de dades bàsiques sobre l’evolució de la segregació escolar, calculades
pel Síndic de Greuges a partir de la informació facilitada pel Departament
d’Educació.
És freqüent, encara, 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 sempre 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 i 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.
Dit això, val a dir que el Departament d’Educació ha millorat els sistemes
d’indicadors que disposen les taules locals de planificació per prendre les
decisions. Aquestes taules tindran a disposició indicadors socioeconòmics
territorialitzats, indicadors sobre els nivells de segregació escolar de la zona i
dades de composició social i de demanda dels centres per prendre decisions.
El Síndic de Greuges té pendent analitzar els nivells de segregació escolar en funció
del nivell d’instrucció de les famílies, a partir de la informació que pugui facilitar
el Departament d’Educació. Aquest és un dels factors que més incidència té en la
reproducció de les desigualtats socials i educatives de l’alumnat, i no es disposa
d’una anàlisi específica sobre la prevalença de la segregació en funció del nivell
d’instrucció familiar.
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4. EL DESPLEGAMENT DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A
CATALUNYA EN LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DELS CENTRES

Àmbit 6. Adequació del finançament
dels centres públics i concertats per
garantir la gratuïtat de l’ensenyament
i la supressió de quotes com a factor
de desigualtat

Nivell de compliment

Actuació 15. Comissió d’estudi del
cost de la plaça escolar

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 16/17. Adequació del
finançament públic dels centres
públics/concertats i garanties de
gratuïtat de l’ensenyament i de
corresponsabilitat en l’escolarització
equilibrada d’alumnat

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 18. Supervisió del
compliment de les obligacions
derivades del Servei d’Educació de
Catalunya

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 19/20. Incorporació de
directrius sobre el pagament de
quotes en les instruccions d’inici de
curs del Departament d’Educació als
centres públics/concertats

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 21. Convocatòria d’ajuts per
a llibres de text, material escolar i
sortides (centres públics i concertats)

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 22. Convocatòria d’ajuts per
a les sortides i colònies escolars i per
a les activitats extraescolars

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 23. Garanties d’igualtat en
l’accés al servei de menjador escolar
(centres públics i concertats)

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert
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4.1. L’APROVACIÓ DEL NOU DECRET D’ADMISSIÓ I L’ESTUDI DEL COST DE
LA PLAÇA ESCOLAR COM A FONAMENTS A LES GARANTIES DE GRATUÏTAT
EN L’ESCOLARITZACIÓ I LA MILLORA DEL FINANÇAMENT DELS CENTRES
El Decret 11/2021 incorpora garanties per a la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat
amb necessitats educatives específiques
El Decret 75/2007 no intervenia sobre la incidència que tenen els costos
d’escolarització en l’admissió d’alumnat. Segons l’informe d’estudi del cost de la
plaça del Síndic de Greuges, exclòs el servei de menjador escolar, les famílies
destinen 879,8 milions d’euros al pagament de quotes (875,2 €/alumne). L’existència
de quotes diferenciades entre centres condiciona el marge de tria de les famílies
en funció de la seva situació socioeconòmica i contribueix a homogeneïtzar la
composició social dels centres amb costos d’escolarització més elevats.
El Decret 11/2021 incorpora canvis orientats a incrementar les garanties de
gratuïtat de l’ensenyament, com ara:
 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 en el
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. 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 (art. 63).
 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 (art. 64).
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 dels 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.
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 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 (art. 65).

La definició del cost de la plaça escolar, punt de partida per a la millora del finançament
dels centres públics i concertats prevista en el Pacte
El mes de juliol del 2020, el Síndic va presentar l’informe Estimació del cost de la
plaça escolar a Catalunya, que recull els resultats dels treballs desenvolupats per
la Comissió del cost de la plaça escolar, integrada per professionals experts i
coordinada pel Síndic de Greuges, que tenia per objectiu quantificar la despesa
pública necessària per garantir la provisió en condicions de gratuïtat de la plaça
escolar amb estàndards de qualitat equivalents entre centres.
Aquest estudi planteja la necessitat d’incrementar progressivament el finançament
dels centres del Servei d’Educació de Catalunya, tenint present, mentre hi hagi
desigualtats en la composició social dels centres, l’equitat en la distribució dels
recursos com a principi bàsic, però també, i especialment, que la millora de
finançament dels centres sigui un instrument per anar corregint progressivament
els desequilibris existents entre centres, amb l’objectiu de garantir en el futur una
escolarització plenament equilibrada d’acord amb uns estàndards de qualitat
equivalents entre centres.
El cost teòric de la plaça escolar està calculat prenent com a referència un escenari
hipotètic d’escolarització plenament equilibrada, que actualment no es produeix,
en què centres públics i centres concertats tinguessin una composició social
equivalent entre si. La millora del finançament dels centres s’ha de desenvolupar,
doncs, sempre que es garanteixi un equilibri real en la composició dels centres.
Per al càlcul del cost de la plaça, la Comissió d’estudi ha disposat, entre d’altres,
de les dades de finançament públic del conjunt de centres públics i concertats
proporcionada pel Departament d’Educació, de les dades de pressupostos liquidats
d’una mostra de 100 centres concertats, i també de les dades extretes d’una
enquesta adreçada als centres públics i concertats, sobre quotes sufragades per les
famílies per diferents conceptes, amb 1.574 centres amb resposta a primària i 758
centres amb resposta a secundària, el 70 % del total.
Aquest és un estudi pioner al conjunt de l’Estat pel que fa a l’anàlisi del cost de la
plaça escolar, especialment si es té en compte l’exhaustivitat de les dades
econòmiques disponibles del conjunt dels centres, tant de finançament públic
com també de finançament privat per part de les famílies.
Aproximació conceptual a la plaça escolar: prestacions cobertes pel cost teòric
El cost de la plaça s’ha segmentat en quatre components diferents (personal
docent i de suport, despeses de funcionament dels centres, atenció a la diversitat,
i activitats i serveis complementaris) i, per a cadascun d’aquests components, s’ha
analitzat el finançament públic rebut per part de les administracions, la despesa
real dels centres, el cost teòric de la plaça i l’impacte pressupostari per al
Departament d’Educació.
El cost teòric de la plaça escolar, que és el valor de referència, s’ha calculat tenint
presents els criteris i les prestacions següents:
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Personal docent i de suport:
 Igualació de les hores lectives de personal docent disponibles a centres públics
i concertats, sense modificar les condicions de treball del professorat (dedicació
horària), prenent com a referència la disponibilitat d’hores lectives als centres
públics.
Sobre les despeses de funcionament del centre
 Comunicacions, activitats docents, neteja, subministraments, manteniment
dels centres, equipament informàtic, equipament dels espais docents i d’altres
espais, personal d’administració i serveis, millora estructural de les instal·lacions
escolars (inversions o amortització dels edificis), assegurances i despeses de gestió
(i serveis externs).
Sobre les activitats i els serveis complementaris:
 Gratuïtat de les activitats complementàries als centres públics i concertats
realitzades per personal educador, no pas per personal docent com fins ara en el
sector concertat.
 Gratuïtat de sortides escolars i gratuïtat de colònies escolars amb caràcter
bianual.
 Gratuïtat del material i llibres de text.
 Específicament per a l’alumnat en situació de risc de pobresa, ajuts de mitjana
del 50 % per menjador escolar.
Sobre l’atenció a la diversitat:
 Increment de la dotació de personal docent i de suport per a l’atenció de la
diversitat, aplicant la ràtio vigent als centres públics de dotació per a alumnat amb
necessitats educatives específiques amb dictamen a una dotació que cobreixi
l’alumnat en situació de risc de pobresa.
Quantificació del cost de la plaça escolar
La Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar situa el cost teòric en 4.973,63
euros per alumne a educació infantil de segon cicle i primària (5.117,3 euros per
alumne en el sector públic i 4.659,6 euros per alumne en el sector concertat) i
6.100,1 euros per alumne a secundària (6.579,99 euros per alumne en el sector
públic i 5.211,08 euros per alumne en el sector concertat) (vegeu el gràfic 4 i la taula
52 de l’annex 5).
L’impacte pressupostari total per al Departament d’Educació que suposaria
garantir aquesta inversió als centres escolars seria de 1.163,8 milions d’euros
addicionals a la despesa pública actual, 581,2 milions d’euros en el sector públic i
582,6 milions d’euros en el sector concertat (vegeu la taula 52 de l’annex 5).
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Gràfic 4. Cost teòric de la plaça escolar per component del cost, etapa i sector de titularitat
(2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les
titularitats dels centres concertats.

Gràfic 5. Despesa real en la plaça escolar per component del cost, etapa i sector de
titularitat (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les
titularitats dels centres concertats.
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4.2. LA CONTEXTUALITZACIÓ DEL COST DE LA PLAÇA ESCOLAR
Per analitzar convenientment l’estudi del cost de la plaça escolar, cal tenir en
compte les següents consideracions.

1. La composició social desigual dels centres
No es pot parlar d’un cost unitari de la plaça escolar tenint present que els centres
mostren nivells de complexitat clarament diferenciats. La determinació del cost de
la plaça escolar es fonamenta en el supòsit que tots els centres tenen una
composició social equilibrada, circumstància que no es produeix en l’actualitat.
Actualment, la composició social dels centres és força desigual entre si, no només
entre centres de diferents sectors de titularitat, sinó també entre centres dins de
cada sector de titularitat.2 A tall il·lustratiu, d’acord amb les dades facilitades pel
Departament d’Educació, el 61,3 % dels centres públics són de complexitat mitjanaalta, alta o molt alta, mentre que el 38,7 % ho són de complexitat mitjana-baixa o
baixa. En canvi, en el cas dels centres concertats, el 74,6 % té complexitat mitjanabaixa o baixa, però també hi ha un 25,4 % de centres que tenen una complexitat
mitjana-alta, alta o molt alta (vegeu la taula 33 i el gràfic 6).
La determinació del cost de la plaça escolar, emmarcada en el Pacte contra la
segregació escolar a Catalunya, es fonamenta en el supòsit que tots els centres
tenen una composició social equilibrada, circumstància que no es dona en
l’actualitat.
Actualment, la composició social dels centres és força desigual entre si, no només
entre centres de diferents sectors de titularitat, sinó també entre centres dins de
cada sector de titularitat3. A tall il·lustratiu, d’acord amb les dades facilitades pel
Departament d’Educació, el 61,3 % dels centres públics són de complexitat mitjanaalta, alta o molt alta, mentre que el 38,7 % ho són de complexitat mitjana-baixa o
baixa. En canvi, en el cas dels centres concertats, el 74,6 % té complexitat mitjanabaixa o baixa, però també hi ha un 25,4 % de centres que tenen una complexitat
mitjana-alta, alta o molt alta (vegeu la taula 31 i el gràfic 6).
Amb caràcter general, els centres del sector concertat compten amb una
composició social més afavorida que el sector públic: a tall d’exemple, els centres
públics escolaritzen una proporció d’alumnat estranger més alta que els centres
concertats, i també compten amb alumnat amb progenitors amb un nivell d’estudis
comparativament més baix.
Aquests desequilibris no són rellevants només perquè evidencien la persistència
d’aquest fenomen i la necessitat de combatre’l, sinó també, especialment en el
marc d’aquest informe, perquè poden contribuir a explicar diferències en el
finançament dels centres.

Per a una anàlisi més profunda, podeu consultar Síndic de Greuges (2016). Informe La
segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat.
3
Per a una anàlisi més profunda, podeu consultar Síndic de Greuges (2016). Informe La
segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat.
2
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Taula 33. La complexitat dels centres per sectors de titularitat (2019)
Públic (n)

Concertat (n)

Públic (%)

Concertat (%)

Molt alta

134

7

9,5

1,2

Alta

248

28

17,6

5,0

Mitjana alta

483

108

34,2

19,1

Mitjana baixa

432

247

30,6

43,8

Baixa

115

174

8,1

30,9

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: s’exclouen els centres que no tenen classificació.

Gràfic 6. La complexitat dels centres per sectors de titularitat (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.

2. La despesa pública més elevada en el sector públic i la despesa privada més elevada
en el sector concertat
L’anàlisi del cost de la plaça escolar evidencia que la despesa pública és més
elevada en el sector públic que en el sector concertat, en un context en què el
sector públic també presenta una composició social més desfavorida en termes
agregats.
Aquesta diferència favorable en el sector públic, que, en el cas de primària, és de
1.220,5 euros per alumne i en el cas de secundària, de 2.215,7 euros per alumne,
sense comptabilitzar les activitats i els serveis complementaris (o de 1.389,0 euros
per alumne i en el cas de secundària, de 2.174,5 euros per alumne, amb les
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activitats i els serveis complementaris), s’explica fonamentalment pel cost
diferenciat de la dotació de plantilles en els diferents sectors de titularitat, per bé
que hi ha altres factors que també hi incideixen (vegeu el gràfic 7).
Gràfic 7. Diferència de cost (amb i sense activitats i serveis complementaris) entre sectors
de titularitat (a favor del sector públic) (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les titularitats
dels centres concertats.
Nota: les dades recullen el càlcul de la diferència de finançament en cada component del cost entre
sector públic i sector privat (finançament sector públic - finançament sector concertat).

 Aquesta dotació més gran de professorat es produeix en un escenari en què el
sector públic presenta una corresponsabilitat més gran en l’escolarització de
l’alumnat socialment desfavorit.
 El finançament públic que reben els centres públics i concertats per a les
despeses de funcionament o per a l’atenció a la diversitat no presenta diferències
tan significatives. Sense aquesta diferència en la dotació de plantilles la despesa
pública en centres públics i concertats seria similar.
 La despesa real dels centres, ja sigui pública o privada, tendeix a ser més
equilibrada entre sectors de titularitat (si no es tenen en compte les activitats i els
serveis complementaris), fonamentalment perquè la despesa privada als centres
concertats també és més elevada. Aquesta situació canvia en comptabilitzar les
activitats i els serveis complementaris, quan la despesa real per alumne dels
centres concertats és significativament més elevada que la dels centres públics, a
primària 1.461,4 euros més per alumne i a secundària, 1.386,2 euros per alumne.
 Els projectes educatius dels centres concertats són comparativament més
costosos que els dels centres públics, però reben menys finançament públic.
Tal com s’ha exposat precedentment, la diferència en el finançament públic de
l’activitat lectiva té a veure amb una provisió més gran d’hores lectives de
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professorat al sector públic i també amb una dedicació horària en docència a l’aula
més reduïda del professorat al sector públic, respecte al sector concertat,
especialment a secundària. Aquesta dotació més gran de professorat es dona en
un escenari en què el sector públic presenta una corresponsabilitat més gran en
l’escolarització de l’alumnat socialment desfavorit.
En canvi, el finançament públic que reben els centres públics i concertats per a les
despeses de funcionament o per a l’atenció a la diversitat no presenta diferències
tan significatives.
Sense aquesta diferència en la dotació de plantilles, que en bona part no representa
una provisió diferenciada d’hores lectives als centres sinó la necessitat de provisió
diferenciada de professorat (amb dedicació horària diferenciada) per atendre el
mateix nombre d’hores lectives, la despesa pública en centres públics i concertats
seria similar.
Val a dir que, si bé el finançament públic és més elevat en el sector públic, la
despesa real dels centres, ja sigui pública o privada, tendeix a ser més equilibrada
entre sectors de titularitat, si no es tenen en compte les activitats i els serveis
complementaris, fonamentalment perquè la despesa privada als centres concertats
és també més elevada. Sense comptabilitzar les activitats i els serveis
complementaris, els centres públics i concertats, doncs, tenen un cost real força
equivalent, tot i que una part més important d’aquest en el cas del sector concertat
es finança amb les aportacions de les famílies.
Convé afegir, a més, que, sense comptabilitzar les activitats i serveis complementaris,
la despesa real dels centres, sumant finançament públic i privat, és més elevada
als centres concertats que als centres públics en el cas de primària. A secundària,
en canvi, la despesa real és més elevada al sector públic que al sector concertat.
Val a dir, però, que, en comptabilitzar les activitats i els serveis complementaris, la
despesa real per alumne dels centres concertats és significativament més elevada
que la dels centres públics. A primària, aquesta és de 1.461,4 euros per alumne més
elevada als centres concertats, i a secundària, 1.386,2 euros per alumne, també a
favor dels centres concertats.

3. L’infrafinançament públic de la plaça escolar
L’estudi ha posat de manifest que actualment la inversió de les administracions
públiques en la plaça escolar és insuficient per cobrir-ne el cost sense necessitat
de copagament, tant si es mesura amb l’objectiu de garantir el finançament públic
necessari per cobrir la despesa real de la plaça escolar, com també si es fa per
cobrir el cost teòric de la plaça escolar, d’acord amb els criteris establerts per la
Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar (vegeu el gràfic 8).
L’infrafinançament és més elevat en el sector concertat que en el sector públic, si
es calcula aquesta despesa per estudiant (sense ponderar aquest estudiant en
funció de la prevalença de necessitats educatives específiques). Amb tot, val a dir
novament que la composició social dels dos sectors de titularitat també és
actualment desigual: tal com s’ha constatat precedentment, el sector públic
escolaritza una proporció més elevada d’alumnat socialment desfavorit, que, al
seu torn, requereix una despesa per estudiant més elevada.
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Gràfic 8. La relació entre finançament públic, cost teòric i despesa real per alumne, per
sectors de titularitat (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les
titularitats dels centres concertats.

4. L’elevada despesa de les famílies en l’escolarització
Els elevats nivells de despesa privada de les famílies, tant en el sector públic com
especialment en el sector concertat, evidencien que el principi de gratuïtat de
l’ensenyament no es compleix en la realitat. La despesa real dels centres preveu,
comptabilitzant les activitats i els serveis complementaris, inclòs el menjador escolar,
prop de 1.867,9 milions d’euros no finançats amb fons públics (580,3 milions d’euros
en el sector públic i 1.286,7 milions d’euros en el sector concertat), 1.857,2 euros per
alumne/any (855,8 euros en el sector públic i 3.931,5 euros en el sector concertat).
Sense comptabilitzar les activitats i els serveis complementaris, la despesa real dels
centres no finançada amb fons públics és de 632,5 milions d’euros (95,4 milions
d’euros en el sector públic i 537 milions d’euros en el sector concertat), 629,1 euros
per alumne/any (140,7 euros en el sector públic i 1.640,9 euros en el sector concertat).
Taula 34. La complexitat dels centres per sectors de titularitat (2019)
Centres públics

Centres concertats

Total

0,00 €
(0,0 €/alumne)

309.364.375,30 €
(945,2 €/alumne)

309.364.375,30 €
(307,7 €/alumne)

Funcionament del centre

95.432.711,20 €
(140,8 €/alumne)

150.202.986,50 €
(458,9 €/alumne)

245.635.697,70 €
(244,3 €/alumne)

Activitats i serveis complementaris

484.828.244,40 €
(715,1 €/alumne)

749.688.176,00 €
(2.290,6€/alumne)

1.234.516.420,40 €
(1.228,1€/alumne)

0,00 €
(0,0 €/alumne)

77.481.095,60 €
(236,8 €/alumne)

77.481.095,60 €
(77,0 €/alumne)

580.260.955,60 €
(855,8 €/alumne)

1.286.736.633,40 €
(3.931,5 €/alumne)

1.866.997.589,00 €
(1.857,2 €/alumne)

Dotació bàsica de personal docent
i de suport

Atenció a la diversitat
Cost agregat

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les titularitats
dels centres concertats.
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5. La relació diferenciada entre despesa privada, despesa pública i composició social
per sectors de titularitat
L’estudi del cost de la plaça escolar també evidencia la relació existent entre
composició social i despesa pública i privada, amb algunes diferències existents entre
sectors de titularitat.
En el cas del sector públic, el finançament públic té un caràcter més redistributiu,
especialment perquè els centres amb més complexitat disposen de més dotació de
plantilles. En el cas del sector concertat, el finançament públic és pràcticament lineal,
sense discriminar positivament els centres amb més complexitat.
Pel que fa a la despesa privada, tant els centres públics com els centres concertats
amb una composició social més desfavorida disposen d’uns ingressos més baixos
procedents de les famílies. En el cas del sector concertat, és especialment rellevant la
forta associació existent entre les aportacions de les famílies i la composició social del
centre (vegeu la taula 35).
Això significa que els centres concertats amb composició social més desfavorida
tenen uns nivells de despesa molt inferiors als centres concertats amb una composició
social més afavorida, perquè l’efecte composició s’accentua a través de la despesa
privada, però no es compensa a través del finançament públic.
La relació entre composició social i despesa privada es fa més evident en els àmbits
que serveixen per finançar, directament o indirecta, els projectes educatius dels
centres: en el cas del sector concertat, amb les quotes de menjador escolar i altres
serveis escolars, i en el cas del sector públic, amb les quotes de les AMPA/AFA. En
ambdós sectors, també apareix aquesta relació amb el material escolar i amb les
sortides i colònies (vegeu el gràfic 9).
Taula 35. Aportacions de les famílies a primària en funció de la complexitat del centre (2019)
Activitat
complementària

AMPA/AFA

Sortides i
colònies

Material
escolar

Serveis
escolars

Menjador

Molt alta

-

17,6 €

56,3 €

86,6 €

-

1.080,9 €

Alta

-

23,6 €

102,9 €

88,6 €

-

1.064,1 €

Mitjana alta

-

27,2 €

123,7 €

93,1 €

-

1.071,3 €

Mitjana baixa

-

34,9 €

133,3 €

101,1 €

-

1.076,1 €

Baixa

-

50,3 €

178,8 €

119,7 €

-

1.069,8 €

Total

-

29,8 €

123,9 €

92,8 €

-

1.066,6 €

Activitat
complementària

AMPA/AFA

Sortides i
colònies

Material
escolar

Serveis
escolars

Menjador

Molt alta

633,3 €

27,5 €

41,3 €

240,5 €

101,5 €

1.405,4 €

Alta

668,2 €

29,9 €

182,9 €

284,8 €

106,5 €

1.276,0 €

Mitjana alta

679,7 €

27,6 €

186,6 €

243,2 €

172,4 €

1.333,5 €

Mitjana baixa

697,0 €

45,2 €

202,0 €

270,3 €

224,0 €

1.372,6 €

Baixa

731,7 €

35,0 €

226,8 €

276,5 €

512,1 €

1.506,6 €

Total

702,9 €

38,2 €

204,1 €

267,8 €

376,7 €

1.402,7 €

Públic

Concertat

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i de l’Enquesta de quotes (2019).
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Gràfic 9. Cost anual de les sortides i colònies escolars per alumne en funció de la
complexitat del centre per sectors de titularitat a primària (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i de l’Enquesta de quotes (2019).

En el sector públic hi ha una relació estadísticament significativa entre la composició
social dels centres públics i la dotació de plantilles, però també relació en sentit invers
entre la composició social i les aportacions de les famílies: els centres amb una
composició social més desfavorida compten amb una dotació més gran de
professorat, però també amb uns ingressos més baixos procedents de les famílies.
En el sector concertat, la dotació de professorat també manté una relació
estadísticament significativa amb la composició social del centre, fonamentalment
perquè aquesta relació està condicionada per la grandària dels centres: els centres
amb una composició social més afavorida tendeixen a ser centres de dimensions
més grans que, al seu torn, per aplicació dels coeficients de dotació de professorat,
tenen una dotació docent per alumne comparativament més baixa. De fet, quan es
controla la incidència de la grandària en la dotació de professorat, aquesta relació
queda més atenuada.
Tot i això, en el cas del sector concertat és especialment rellevant la forta associació
existent entre les aportacions de les famílies i la composició social del centre.
En general, tant en el sector públic com en el sector concertat és més robusta
l’associació entre composició social i despesa privada que entre composició social
i despesa pública.
Aquesta forta associació entre despesa privada i composició social s’observa en
analitzar les quotes de les activitats i els serveis escolars. En la majoria d’activitats
o serveis complementaris subjectes a quota hi ha una forta associació entre
l’import de la quota i la complexitat del centre: l’import de les quotes, que és més
elevat en el sector concertat que en el sector públic, decreix a mesura que
augmenta la complexitat del centre (vegeu la taula 35). A tall il·lustratiu, aquest fet
s’observa de manera clara en el cas de les quotes per sortides i colònies escolars
(vegeu el gràfic 9).
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Aquesta associació entre aportacions de les famílies i composició social està
condicionada, alhora, per les fonts que utilitzen els centres per finançar els seus
projectes educatius. En el sector públic, una de les fonts principals de captació de
fons per al finançament dels projectes educatius dels centres públics procedeix de
les aportacions de les famílies a través de les AMPA/AFA, mentre que aquest
mateix fet succeeix en el cas dels centres concertats amb el servei de menjador
escolar. De fet, en aquesta línia, convé posar de manifest que aquesta associació
es produeix en el sector concertat, però no pas en el sector públic en el cas del
servei de menjador escolar, mentre que es dona en el sector públic i no pas en el
sector concertat en el cas de les quotes de les AMPA/AFA.

6. L’elevada dispersió de la despesa pública entre centres del sector públic i de despesa
privada entre centres en el sector concertat
En aquesta línia, convé destacar que la variabilitat entre centres del cost real de la
plaça escolar és molt elevada, especialment en el sector concertat, per efecte de la
més gran dispersió de la despesa privada que reben per part de les famílies.
Mentre que la dispersió en la dotació de plantilles és més elevada en el sector
públic que en el sector concertat, la dispersió en les aportacions de les famílies és
més elevada en el sector concertat que en el sector públic.

Taula 36. Mitjana i desviació estàndard del cost de plantilles i d’activitats i serveis
complementaris a primària per sector de titularitat

Públic

Dotació
plantilles

Activitat comAMPA/AFA
plementària

Molt alta

-

17,6 €

Alta

-

23,6 €

Sortides i
colònies

Material
escolar

Serveis
escolars

56,3 €

86,6 €

-

1.080,9 €

102,9 €

88,6 €

-

1.064,1 €

Sortides i
colònies

Material
escolar

Serveis
escolars

Concertat

Dotació
plantilles

Activitat comAMPA/AFA
plementària

Molt alta

633,3 €

27,5 €

41,3 €

240,5 €

101,5 €

1.405,4 €

Alta

668,2 €

29,9 €

182,9 €

284,8 €

106,5 €

1.276,0 €

Menjador

Menjador

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i de l’Enquesta de quotes (2019).

7. La dissociació entre despesa real i cost de la plaça escolar: la despesa privada com
a compensació de l’infrafinançament, redistribució, pagament de plus de qualitat o
distinció
L’estudi també evidencia que la despesa real dels centres i el cost de la plaça
escolar no són assimilables. La Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar ha
definit un cost teòric de la plaça a partir de criteris objectius, malgrat ser conscient
que no s’ajusta plenament a la mitjana de la despesa real dels centres. La despesa
real no ha de ser necessàriament el cost de referència per a la plaça escolar,
especialment quan es constata que aquest cost real està fortament condicionat
per la capacitat econòmica de les famílies que conformen la comunitat escolar de
cada centre.
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Sobre la despesa privada, val a dir que si bé una part està adreçada a compensar
l’infrafinançament i fins i tot a finançar mecanismes de solidaritat, en alguns
centres també finança increments de la qualitat en la prestació del servei escolar.
Tots aquests elements podrien estar coberts per finançament públic i formar part
del cost bàsic de la plaça escolar en un context de més gran inversió pública i
d’increments dels estàndards de qualitat del sistema. D’altra banda, una part de la
despesa privada finança la diferenciació de l’oferta escolar en un context de
quasimercat educatiu.
Per tant, cal dissociar la despesa real i la qualitat educativa, perquè no tot
increment de la despesa privada s’adreça a garantir una formació de més qualitat
ni s’ha de determinar el cost de la plaça escolar a partir de la despesa real.
A tall d’exemple, l’estudi del cost de la plaça escolar ha evidenciat que els centres
concertats tenen despeses de funcionament que difereixen substancialment entre
si, diferències, a més, que tenen una forta relació amb la composició social. Per
nivell de complexitat del centre s’observa que, de mitjana, els centres concertats
de baixa complexitat tenen despeses bàsiques de funcionament dues o tres
vegades superiors, segons l’etapa, que els centres d’alta complexitat (vegeu el
gràfic 10). Caldria preguntar-se, doncs, quina part d’aquest finançament privat
s’adreça a garantir la cobertura de despeses bàsiques de funcionament per garantir
la prestació d’un servei escolar en condicions d’equitat i de qualitat, i quina part
s’adreça a finançar despeses que no formen part dels estàndards de qualitat bàsics
per a un centre escolar.
Gràfic 10. Despeses bàsiques de funcionament dels centres concertats per nivell de
complexitat i etapa (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i de les titularitats dels centres concertats.

Una cinquena evidència a destacar té a veure amb el fet que la despesa real dels
centres i el cost de la plaça escolar no siguin assimilables. La Comissió d’estudi del
cost de la plaça escolar ha definit un cost teòric de la plaça a partir de criteris
objectius, malgrat ser conscient que no s’ajusta plenament a la mitjana de la
despesa real dels centres (vegeu el gràfic 11).
En el marc d’aquest informe, s’ha posat de manifest en diverses ocasions que la
despesa real dels centres pot ser il·limitada, de tal forma que el cost real no ha de
ser necessàriament el cost de referència per a la plaça escolar, especialment quan
es constata que aquest cost real està fortament condicionat per la capacitat
econòmica de les famílies que conformen la comunitat escolar de cada centre. De
fet, la gran dispersió entre centres de la despesa real de la plaça escolar constata
la dificultat de determinar un cost de la plaça escolar en funció de la despesa real.
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Gràfic 11. La relació entre despesa real i cost teòric per alumne (excloses les activitats i
serveis complementaris) per sectors de titularitat (2019)

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les titularitats dels centres concertats.
Nota: les dades de la despesa real i del cost teòric no comptabilitzen la inversió en activitats i serveis
complementaris.

Aquesta mateixa dispersió de despeses reals dels centres obliga a reflexionar al
voltant del paper que té la despesa privada en la configuració dels projectes
educatius dels centres.
Una part d’aquesta despesa està adreçada a compensar l’infrafinançament
objectiu que pateixen els centres per part de les administracions públiques en
relació amb la prestació bàsica del servei escolar en condicions de suficiència. En
alguns centres, una altra part d’aquesta despesa s’adreça a finançar mecanismes
de solidaritat en l’assumpció de les despeses d’escolarització de les famílies que
no poden assumir les aportacions econòmiques requerides. En alguns centres
també, una altra part de la despesa privada s’adreça a finançar increments de la
qualitat en la prestació del servei escolar, increments que podrien estar coberts per
finançament públic i formar part del cost bàsic de la plaça escolar en un context
de més gran inversió pública i d’increments dels estàndards de qualitat del
sistema. I finalment, una altra part de la despesa privada s’orienta a finançar la
diferenciació de la pròpia oferta escolar en un context de quasimercat educatiu.
Això significa que cal dissociar la despesa real i la qualitat educativa, perquè no tot
increment de la despesa privada s’adreça a garantir una formació de més qualitat,
i també que no s’ha de determinar el cost de la plaça escolar a partir de la despesa
real, perquè en aquest cas es podria estar finançant parts de la despesa que no es
corresponen necessàriament amb la provisió bàsica d’un servei escolar en
condicions d’equitat i qualitat.
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A tall d’exemple, l’estudi del cost de la plaça escolar ha evidenciat que els centres
concertats tenen despeses de funcionament que difereixen substancialment entre
si, i que poden oscil·lar entre els 6.000 euros per unitat i els 35.000 euros per unitat
a primària. Aquestes diferències, a més, tenen una forta relació amb la composició
social: com més afavorida és la composició social, més elevades són les despeses
de funcionament (vegeu el gràfic 12). En aquesta mateixa línia, per nivell de
complexitat del centre, s’observa que, de mitjana, els centres concertats de baixa
complexitat tenen despeses bàsiques de funcionament dues o tres vegades
superiors, segons l’etapa, que els centres d’alta complexitat (vegeu el gràfic 6).
Caldria preguntar-se, doncs, quina part d’aquest finançament privat s’adreça a
garantir la cobertura de despeses bàsiques de funcionament per garantir la
prestació d’un servei escolar en condicions d’equitat i qualitat, i quina part
s’adreça a finançar despeses que no formen part dels estàndards de qualitat bàsics
per a un centre escolar.
Gràfic 12. Relació entre les despeses de funcionament i la composició social dels centres
concertats a primària (2019)

N

Mínim

Màxim

Mitjana

Desviació típica

Mitjana
estudis
progenitors

69

5,2

9,5

7,2

1,05

Despeses
bàsiques de
funcionament per
unitat

100

0,0

37.967,7

16.237,1

7.083,58

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i de les titularitats dels centres concertats.
La variable d’estudis dels progenitors pot oscil·lar en cada centre d’1 a 10 en funció de la mitjana dels
valors assignats a cada nivell d’estudis segons la classificació d’Idescat (on 1 és “no sap llegir i escriure”
i 10, “Llicenciatura i doctorat”).
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8. Els riscos de la millora de finançament dels centres per a la lluita contra la segregació
escolar
La millora del finançament dels centres s’ha d’emmarcar en l’objectiu de la lluita
contra la segregació escolar com a factor de desigualtat estructural del nostre
sistema educatiu. Per tant, la millora del finançament dels centres, en un context
de recursos pressupostaris limitats, no es pot adreçar a garantir el compliment del
principi de suficiència financera, sinó a tendir a aquest principi combatent els
desequilibris en la composició social dels centres.
Tampoc la millora del finançament dels centres s’ha d’orientar bàsicament a
millorar els recursos disponibles per als centres per atendre l’alumnat amb
necessitats educatives específiques, sense garantir-ne una distribució equilibrada.
Per aquesta raó, cal fugir d’opcions com ara la millora lineal de la dotació
econòmica dels centres sense actuacions addicionals adreçades a combatre la
segregació escolar o de millores en la dotació dels centres amb una composició
social més desfavorida, sense actuacions addicionals per capgirar-ne la situació.
La millora de finançament dels centres públics i concertats ha d’anar lligada a la
progressiva equiparació en l’escolarització de l’alumnat socialment desfavorit
entre centres, i que, a mesura que incrementi la corresponsabilització en
l’escolarització d’aquest alumnat, augmenti també el finançament disponible.
Gràfic 13. La relació entre finançament públic, despesa real i cost teòric d’atenció a la
diversitat per alumne (en un context hipotètic d’escolarització equilibrada plena) per
sectors de titularitat

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les titularitats
dels centres concertats.
Nota: les dades del cost teòric i del finançament públic no comptabilitzen la inversió en activitats i
serveis complementaris.
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Recomanacions
La Comissió d’estudi del cost de la plaça parteix de la base que l’increment
de finançament públic de la plaça escolar en el marc del Pacte contra la
segregació escolar a Catalunya només s’ha de desenvolupar si va orientat a
corregir aquesta problemàtica. No es tracta, doncs, de millorar únicament
el finançament dels centres públics i concertats, sinó de promoure aquesta
millora amb mesures que contribueixin a reduir la segregació escolar del
sistema educatiu a Catalunya.
A partir d’aquestes bases, la Comissió d’estudi del cost de la plaça escolar fa
dues propostes bàsiques que orientin la millora del finançament dels centres:
§ El sistema d’assignació pressupostària es podria fer a partir dels contractes
programa, tant amb centres públics com amb centres concertats, que han
d’anar acompanyats indefectiblement d’una millora dels instruments de
control sobre el compliment de les condicions que estableix el contracte
programa i també d’una millora dels instruments d’escolarització equilibrada
d’alumnat. L’aprovació del nou decret d’admissió d’alumnat, també prevista
en el marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya , va en aquesta
direcció.
§ I, en segon lloc, caldria establir un sistema d’aplicació gradual i progressiva,
que incideixi en la lluita contra la segregació escolar i que comenci per
afavorir les condicions de gratuïtat entre els alumnes, els centres i els entorns
amb més gran complexitat, i que progressivament s’estengui al conjunt del
sistema educatiu, en funció de les disponibilitats pressupostàries.
Aquest sistema d’aplicació gradual podria combinar:
§ D’una banda, una millora inicial del finançament als centres amb més
complexitat, a mode de sistema de compensació, amb l’objectiu de garantir
projectes educatius amb nivells de despesa equivalents als centres amb
menys complexitat.
§
De l’altra, una millora inicial del finançament focalitzat en l’alumnat
socialment desfavorit, independentment del centre on estigui escolaritzat,
amb l’objectiu de garantir-ne l’escolarització en condicions d’igualtat
d’oportunitats amb qualsevol dels centres que integren el Servei d’Educació
de Catalunya.
§ I, finalment, una millora inicial del finançament dels centres dels territoris
amb elevada segregació escolar, amb l’objectiu de suprimir les barreres
econòmiques als centres que en formen part i d’orientar aquesta inversió en
la reducció dels desequilibris.
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4.3. LA CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS PER A L’ESCOLARITZACIÓ
EQUILIBRADA D’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECÍFIQUES
La memòria econòmica del Decret 11/2021 ja defineix els ajuts a partir de l’estudi del
cost de la plaça escolar i aquesta despesa ja ha estat incorporada als pressupostos de
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2022
Per compensar les necessitats derivades de l’escolarització d’alumnat amb
necessitats educatives específiques, el Departament d’Educació ha establert fins a
l’actualitat la convocatòria de finançament addicional dels centres privats que
presten el Servei d’Educació de Catalunya en entorns de característiques
socioeconòmiques desafavorides, amb un import de 6,6 milions d’euros.
Aquesta convocatòria preveu:
 Cobertura: l’ajut no s’assigna a tot l’alumnat amb necessitats educatives
específiques, sinó a aquells centres amb un percentatge d’alumnes amb
necessitats educatives específiques derivades de situacions socioeconòmiques o
socioculturals desafavorides, amb Resolució d’escolarització del director/a dels
Serveis Territorials, respecte al total d’alumnes escolaritzats al centre en els
ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, educació primària i educació
secundària obligatòria, o educació especial, que sigui superior al 10 %.
 Import: s’estableix un mòdul de subvenció per curs de 600,00 euros per a cada
alumne amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals desafavorides, amb Resolució d’escolarització
del director/a dels Serveis Territorials. Si l’import del mòdul no permet atendre
la totalitat de les sol·licituds, es disminuirà proporcionalment l’import d’aquest
mòdul. En la darrera convocatòria, l’import assignat finalment se situava entre
els 500 i 600 euros.
 Objectiu: són subvencionables les despeses derivades de la manca d’aportacions
de les quotes que han de satisfer les famílies en relació amb les activitats
complementàries que es realitzin durant el curs escolar objecte de la convocatòria.
Específicament per als centres públics, no hi ha una convocatòria d’ajuts específica.
El Decret 11/2021, tal com ja s’ha esmentat, preveu que, per a l’escolarització
equilibrada d’alumnat, el Departament d’Educació garanteix els ajuts a l’alumnat
amb necessitats educatives específiques assignat als centres, en funció de les
seves característiques socioeconòmiques (art. 63.2).
La memòria econòmica que acompanya el Decret 11/2021 adopta com a referència
per al càlcul dels ajuts per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques per
raons socioeconòmiques l’informe sobre el cost de la plaça escolar, elaborat en el
marc del Pacte.
Segons l’estudi del cost de la plaça, caldria un finançament addicional per alumnat
amb necessitats educatives específiques de tipus socioeconòmic de 641,1 euros en
el cas dels centres públics i de 988,1 en el cas dels centres privats concertats.
Val a dir que, d’acord amb aquest estudi i d’acord amb un escenari d’escolarització
equilibrada, l’infrafinançament per alumne se situaria en un import de 857,17
euros en el sector públic i 1.780,09 euros en el sector concertat. Aquest és l’escenari
establert com a objectiu òptim a mitjà termini per garantir la gratuïtat de l’educació
al conjunt de l’alumnat, i que requereix una millora de les dotacions de personal
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docent i de suport, una millora dels mòduls de les despeses de funcionament dels
centres i una millora dels ajuts per cobrir les quotes que sufraguen les famílies en
conceptes com ara material escolar, sortides i colònies escolars, activitats
complementàries, etc. Una part d’aquestes millores estructurals necessàries de
finançament dels centres va més enllà de l’àmbit d’actuació específicament
previst per al Decret d’admissió. Aquest decret regula l’oferta de places i l’accés al
sistema educatiu, no les condicions d’escolarització de l’alumnat, que són objecte
d’altres àmbits de la política educativa. Per tant, l’import dels ajuts ha de respondre
a la cobertura de les quotes que actualment paguen les famílies fonamentalment
i les despeses d’atenció a la diversitat, no pas a altres conceptes (despeses de
funcionament, etc.).
L’establiment d’ajuts econòmics per a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques per raons socioeconòmiques parteix del reconeixement de
l’infrafinançament del sistema educatiu i de la necessitat de transferir una
assignació econòmica a aquest alumnat per evitar que l’existència de barreres
econòmiques en l’admissió als centres pugui perjudicar l’escolarització equilibrada
d’alumnat.
Per a l’estimació d’aquest import per als centres públics i concertats, l’ajut estaria
adreçat a cobrir l’infrafinançament dels centres concertats respecte del cost teòric
pel que fa a les activitats complementàries i els serveis escolars, i també pel que
fa a l’atenció a la diversitat, en el cas de l’alumnat amb necessitats educatives
específiques per raons socioeconòmiques.
Quadre 1. Estimació de l’import de l’ajut per als centres públics
N

Mínim

Activitats i serveis complementaris

458,0 €

387,4 €

Atenció a la diversitat

253,7 €

253,7 €

Activitats i serveis complementaris, i
atenció a la diversitat

711,7 €

641,1 €

El cost d’atenció a la diversitat s’ha calculat a partir del cost teòric establert en
l’estudi del cost de la plaça escolar, que parteix de la base d’un increment
significatiu de finançament per a aquest concepte, també en el sector públic, com
a escenari hipotètic de futur. Convé tenir present que la diferència de finançament
públic entre sector públic i concertat pel que fa a l’atenció a la diversitat és
actualment, segons l’estudi del cost de la plaça escolar, de 261,0 euros/alumne.
Des d’aquesta perspectiva, l’import de l’ajut se situaria en els 641,1 euros anuals
per als centres públics i en els 988,1 euros anuals per als centres concertats, sense
computar la inversió en beques de menjador escolar (que ja són objecte d’una altra
convocatòria).
Quadre 2. Estimació de l’import de l’ajut per als centres concertats
N

Mínim

Activitats i serveis complementaris

544,0 €

473,4 €

Atenció a la diversitat

514,7 €

514,7 €

1.058,7 €

988,1 €

Activitats i serveis complementaris, i
atenció a la diversitat
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Per als centres públics, aquest ajut suposa un avenç, atès que no existeix en
l’actualitat. Per als centres concertats, aquest ajut aporta una sèrie d’avenços
respecte a la convocatòria de finançament addicional vigent fins aleshores:
 Cobertura: l’ajut s’assigna a la totalitat d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per raons socioeconòmiques.
 Import: s’incrementa la quantia de l’ajut, d’un màxim de 600 euros/alumne a
988,1 euros/alumne, i no es condiciona a la baixa en funció de l’alumnat beneficiari.
És un ajut garantit.
 Objectiu: es garanteix la gratuïtat de les activitats complementàries i dels
serveis escolars vinculats directament amb l’escolarització durant l’horari lectiu.
Per ara, la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2022, ha incrementat la dotació relativa a beques i ajuts, en part
destinats a l’impuls de mesures per afavorir l’equitat educativa, el desplegament
del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, i l’impuls i la creació i
funcionament d’oficines municipals d’escolarització.
L’impacte pressupostari previst a la memòria econòmica és de 48,6 milions d’euros
segons les dades de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques
actual, i de 162,5 milions d’euros en el supòsit d’assolir nivells de detecció de prop
de 215.000 alumnes amb necessitats educatives específiques i de garantir una
escolarització equilibrada d’alumnat (92,4 milions al sector públic i 70,2 milions
d’euros al sector concertat).
Tal com s’ha dit anteriorment, és fonamental que la necessària convocatòria
d’ajuts per donar compliment al Pacte i al Decret 11/2021 es vinculi a l’assignació
a la reserva d’alumnat amb necessitats educatives específiques. El Departament
d’Educació ha previst iniciar el desplegament dels ajuts de cara al curs 2022/2023,
però caldrà valorar com s’implementa.

Recomanacions
Ajuts econòmics per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques
Garantir que l’assignació de plaça a l’alumnat amb necessitats educatives
específiques comporti la concessió d’un ajut econòmic directament assignat
als centres per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques
escolaritzat que acompleixi el criteri de renda establert, d’acord amb el Decret
11/2021.
Aquest ajut, d’un import calculat a partir de l’informe sobre el cost de la plaça
escolar elaborat en el marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
(Síndic de Greuges, 2020), hauria de garantir l’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques als centres educatius amb accés gratuït
a les activitats complementàries i els serveis escolars (exclòs el menjador
escolar, que la seva accessibilitat econòmica depèn d’una altra convocatòria
d’ajuts, i inclòs les sortides i colònies escolars, i el material escolar).
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4.4. LES INSTRUCCIONS SOBRE EL PAGAMENT DE QUOTES
Es donen encara males pràctiques i manca claredat en el cobrament de quotes a les
famílies per part dels centres públics i concertats
El Servei d’Educació de Catalunya es regeix, entre d’altres, pel principi de gratuïtat,
i, en aquest sentit, la LEC estableix el caràcter gratuït i universal del segon cicle de
l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria, entre
d’altres (art. 5). D’acord amb la LEC, la gratuïtat de l’ensenyament es fonamenta
en:
 La suficiència financera dels centres (art. 42) i l’assegurament dels recursos
públics per fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels declarats
gratuïts (art. 50.1).
 La impossibilitat d’imposar l’obligació de fer aportacions econòmiques als
centres o de vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre cap servei escolar
addicional que requereixi aportacions econòmiques de les famílies (art. 50.2).
 La voluntarietat de la participació dels alumnes a les activitats complementàries
(art. 50.3).
 L’establiment d’ajuts per accedir a les activitats complementàries per a
l’alumnat en situacions socials o econòmiques desfavorides (arts. 6, 50.3, 202), per
afavorir que les quotes no siguin motiu d’exclusió.
En el marc de les queixes rebudes, però, el Síndic destaca, amb caràcter general,
que les condicions que han de fer possible la gratuïtat de l’ensenyament no estan
plenament garantides en l’actualitat, bé per dèficits en la suficiència financera
dels centres, bé per dèficits en el règim de pagament de quotes, bé per la no
consideració real i pràctica de les activitats complementàries com a voluntàries i
no lectives, bé per disfuncions en l’establiment d’ajuts.
L’estudi sobre el cost de la plaça escolar que va publicar el juliol de 2020 el Síndic
en el marc del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya evidencia que els
centres públics i concertats reben un finançament inferior al que haurien de rebre
per garantir la gratuïtat plena de l’ensenyament, però també que hi ha grans
diferències en la despesa real dels centres i que hi ha centres concertats que tenen
projectes educatius més costosos que el cost dels estàndards de qualitat que
haurien d’estar coberts per al conjunt del sistema.
A causa de l’infrafinançament dels centres, les famílies fan pagaments per
diferents conceptes (material escolar, sortides i colònies escolars, serveis escolars,
quota d’activitat complementària, aportacions voluntàries a les fundacions, a les
AMPA, etc.) que també van destinats a finançar el funcionament dels centres. En
el cas dels centres concertats, la partida del concert corresponent a la despesa de
funcionament no cobreix íntegrament la inversió, i la despesa que fan els centres
en conceptes necessaris i bàsics per al seu funcionament ordinari (noves
tecnologies a l’aula, dotació addicional de professionals per garantir l’atenció
d’alumnat amb necessitats educatives especials, servei de secretaria i consergeria
del centre, servei de neteja i manteniment de les instal·lacions, etc.) passa a
cobrir-se per mitjà de les aportacions de les famílies.
El Síndic ha posat de manifest els efectes especialment perversos que genera que
part dels projectes educatius dels centres es financin a través de les quotes de les
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famílies, no només perquè suposa un factor de desigualtat per a l’alumnat
socialment desfavorit i també per als centres públics i concertats amb una elevada
complexitat educativa, sinó també perquè les diferències en la composició social
dels centres contribueixen a configurar, al seu torn, un Servei d’Educació de
Catalunya amb projectes educatius desiguals: els centres públics o concertats amb
una composició social més afavorida acostumen a tenir més capacitat per finançar
per mitjà de les quotes de les famílies projectes educatius més atractius i de més
qualitat que els centres públics o concertats amb una composició social menys
afavorida. Heus ací un dels espirals de reproducció de la segregació escolar.
En els darrers anys, el Síndic ha rebut diverses queixes en disconformitat amb el
pagament de quotes que, a criteri de les persones interessades, o bé no haurien
d’existir o bé haurien de tenir la consideració de voluntàries.
Davant d’aquests casos, amb caràcter general, el Departament d’Educació acostuma
a exposar que les quotes de material, d’activitats complementàries o de serveis
escolars són considerades de pagament “obligatori” quan se’n fa ús. En el cas del
material, el Departament d’Educació acostuma a manifestar que les famílies tenen
l’opció de portar pel seu compte el llistat del material escolar que indiqui el centre.
I en el cas de les activitats complementàries, que aquestes tenen caràcter voluntari
i poden no realitzar-se.
D’una banda, el Síndic destaca que la gratuïtat de l’ensenyament bàsic, àmpliament
reconeguda des d’un punt de vista jurídic, no abasta les activitats complementàries
ni tampoc, amb caràcter general, els serveis escolars, els llibres de text i el material
escolar, ni les activitats educatives fora de l’horari lectiu. De fet, la majoria dels
centres escolars, tant del sector públic com del sector concertat, directament o a
través de les AFA/AMPA, cobren quotes relacionades amb l’activitat que fan els
alumnes en horari escolar: per material escolar, per activitats complementàries
(sortides, excursions, etc.), etc.
De l’altra, però, el Síndic també destaca que la possibilitat de cobrar quotes per
determinats conceptes (material escolar, sortides escolars, servei de menjador
escolar, etc.) no significa que es pugui cobrar per qualsevol servei o activitat que
faci i ofereixi el centre, i menys encara si aquest pagament es preveu amb caràcter
obligatori. L’ordenament jurídic prohibeix vincular l’escolarització al cobrament de
quotes a les famílies per determinats serveis escolars i també cobrar per les
activitats lectives realitzades, que tenen caràcter gratuït.
De fet, en el marc de la seva activitat, el Síndic ha detectat que alguns centres
públics i concertats incorporen despeses relacionades amb activitats lectives, amb
el manteniment de l’aula, amb el finançament de professionals de suport, etc., que
no haurien de correspondre a les famílies o bé no haurien de tenir la consideració
d’aportacions obligatòries.
El Síndic ha destacat en nombroses ocasions que la informació que de vegades
donen els centres, també en el cas de centres públics, sobre les quotes a pagar per
part de les famílies no és adequada. El Síndic ha detectat centres públics i
concertats que tramiten les quotes sense diferenciar els diversos conceptes que les
integren (llibres de text, material escolar, assegurança escolar, sortides i colònies
escolars, activitats complementàries, etc.). Sense aquest desglossament, es fa
impossible exercir la voluntarietat en l’ús dels serveis escolars i en el pagament de
les quotes corresponents.
El Síndic reitera que l’alumnat té dret a estar escolaritzat als centres públics i
concertats sense l’obligació d’abonar cap import relacionat amb l’accés a serveis
escolars. No es pot condicionar l’escolarització a l’ús i pagament d’aquests serveis.
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Els centres, quan organitzen i ofereixen serveis escolars que tenen una afectació
directa amb l’activitat lectiva, han de tenir clara aquesta previsió.
En el marc de queixes rebudes a aquesta institució, hi ha persones interessades
que assenyalen que l’impagament de determinades quotes per part de
determinades famílies ha repercutit en el desenvolupament de l’activitat escolar
dels alumnes d’aquestes famílies, alhora que s’hauria fet avinent en el context
de classe que aquests efectes es devien a l’impagament.
Les queixes rebudes a aquesta institució, amb caràcter general, constaten que, en
ocasions, determinats centres pressionen les famílies, directament o a través dels
mateixos alumnes afectats, per tal que formalitzin el pagament de quotes, fins i
tot, de vegades, condicionant la participació d’aquests alumnes a les activitats
escolars previstes. Són situacions no generalitzades però que, encara que sigui
puntualment, es produeixen.
El Síndic ha destacat en diverses ocasions que les sortides escolars i les colònies
escolars se situen en uns llimbs legals: no són considerades com a activitats
obligatòries i, per tant, gratuïtes, però es desenvolupen en horari lectiu. En el cas
dels llibres de text i el material escolar, com poden ser els Chromebooks, es
produeix, en part, una situació similar.
El deure de no discriminar cap alumne per raons econòmiques s’ha d’aplicar amb
una cura especial a les activitats escolars que es duen a terme dins l’horari lectiu.
Si bé la gratuïtat de l’ensenyament bàsic no abasta les activitats complementàries,
els serveis escolars de menjador i transport o les activitats extraescolars,
l’ordenament jurídic no preveu cap pagament obligatori en relació amb el
desenvolupament de les activitats lectives (en horari lectiu).
Segons el criteri d’aquesta institució, condicionar la participació de l’alumnat a
activitats escolars organitzades en horari lectiu en funció del pagament de les
quotes de material o altres, amb caràcter general, no s’ajusta a la norma, atès que
vulnera el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats i les garanties de gratuïtat
que regeixen la participació a l’educació infantil de segon cicle i a l’educació
primària, entre altres ensenyaments.
En general, el fill d’una família que no ha pagat la quota de material ha de poder
fer l’activitat escolar de manera normalitzada, en condicions d’igualtat amb el fill
d’una família que hagi pagat aquesta quota.
En cas que es produeixin impagaments, el Síndic no considera adequat que la
reclamació del pagament de les quotes de material per part dels centres es faci
directament a través dels mateixos alumnes. La relació econòmica que manté
l’escola amb la família es produeix a través dels progenitors, atès que el pagament
de quotes, si escau, forma part de la seva responsabilitat en l’exercici de les seves
funcions parentals, no pas dels infants. Implicar els infants en les decisions
econòmiques que adopten els progenitors, i fer-los partícips de la situació
socioeconòmica familiar, especialment en casos de privació i precarietat econòmica,
no suposa una pràctica favorable a l’interès superior de l’infant.
L’administració educativa té l’obligació de vetllar perquè des dels centres educatius
es compleixi les obligacions derivades del concert (art. 50.4 de la LEC), i aquesta
obligació implica necessàriament donar resposta a les qüestions que plantegen les
famílies en relació amb l’abonament de quotes als centres, vetllant per assegurar
el compliment de la normativa i el respecte dels principis rectors del sistema
educatiu.
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D’altra banda, més enllà de les obligacions del concert, el Departament d’Educació
ha de vetllar perquè es puguin fer efectius els principis rectors del sistema
educatiu, dins els quals es troben l’equitat i el dret a l’educació en igualtat
d’oportunitats i la prohibició de qualsevol forma de discriminació.
Per fer efectius aquests principis, la LEC regula les garanties de gratuïtat i preveu
que el Departament d’Educació ha de regular l’establiment d’ajuts per a accedir a
les activitats complementàries en situacions socials o econòmiques desfavorides,
tenint en compte els acords de corresponsabilitat. En el mateix sentit, preveu que
les administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l’accés de
tots els alumnes a les activitats complementàries i extraescolars (art. 6.3).
La remissió de les famílies a arribar a acords amb els centres no resulta suficient,
sinó que des de l’administració cal assegurar la resolució dels casos plantejats, a
través dels centres o de l’articulació de recursos amb altres administracions o
serveis.
El marc normatiu també atribueix als centres docents obligacions relacionades
amb la informació relativa a les quotes que tenen establertes. Els centres educatius
tenen l’obligació no només d’ajustar-se al principi de gratuïtat i complir les
previsions del marc normatiu sobre concerts en relació amb les quotes, sinó de fer
difusió de les activitats, de les aportacions econòmiques i del seu finançament, per
assegurar que són coneguts per les famílies.
El Síndic també destaca que la possibilitat de cobrar quotes per determinats
conceptes (material escolar, sortides escolars, servei de menjador escolar, etc.) no
significa que no s’hagi de tenir en compte la situació socioeconòmica de les
famílies o que es pugui discriminar en l’escolarització l’alumnat socialment
desfavorit que no té la possibilitat de sufragar-ne el cost.
A banda dels principis fonamentals recollits en la legislació educativa i en matèria
d’infància, sobre el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, val a dir que el
Decret 198/1987, de 19 de maig, pel qual es regulen les activitats complementàries,
extraescolars i de serveis als centres docents en règim de concert de Catalunya,
també ho preveu explícitament quan estableix que “els Consells Escolars dels
centres concertats (...) [quan estableixin la programació de les activitats
complementàries, extraescolars i de serveis] tindran en compte el caràcter
voluntari d’aquestes activitats, la possibilitat d’accés de tots els alumnes als quals
vagin destinades i les seves finalitats” (art. 4.1), i afegeix que “les activitats
complementàries, extraescolars i de serveis seran finançades amb les aportacions
econòmiques, degudament autoritzades, de les famílies, vetllant sempre el consell
escolar del centre perquè cap alumne en sigui discriminat”.
Addicionalment, el Síndic també recorda que l’ordenament jurídic preveu el deure
del Departament d’Educació d’establir ajuts per a l’accés a les activitats
complementàries, condició que no es dona en l’actualitat.
Així, la LEC estableix, sobre beques i ajuts, que “les administracions públiques han
de promoure mesures que facilitin l’accés de tots els alumnes a les activitats
complementàries...” (art. 6), i afegeix més endavant, específicament sobre ajuts i
beques per garantir la igualtat d’oportunitats en activitats complementàries i
extraescolars, que “el Departament, per raons d’oportunitat social, d’equitat o de
no-discriminació per raons econòmiques, ha d’establir ajuts i atorgar beques en
relació amb activitats complementàries...” (art. 202).
Addicionalment, sobre les garanties de gratuïtat, la mateixa llei estableix que “el
Departament ha de regular les activitats complementàries (...). Així mateix, ha de
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regular l’establiment d’ajuts per accedir-hi en situacions socials o econòmiques
desfavorides, tenint en compte els acords de corresponsabilitat a què es refereix
l’article 48.5” (art. 50.3).
Respecte a aquesta previsió, el nou decret d’admissió d’alumnat, tal com ja s’ha
dit, estableix una convocatòria d’ajuts per al finançament d’activitats
complementàries de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, i preveu
que la provisió d’activitats complementàries i de serveis escolars per part dels
centres públics i privats, excloses de la gratuïtat, estigui sotmesa als criteris
d’accessibilitat econòmica i de no exclusió.

No s’han aprovat encara les instruccions sobre el pagament de quotes als centres, però
s’ha creat una comissió d’estudi per elaborar-ne les bases
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu la incorporació de
directrius sobre el pagament de quotes en les instruccions d’inici de curs del
Departament d’Educació als centres públics i concertats (Actuació 19 i 20).
Aquest compromís encara no s’ha assolit. En el marc del Pacte, però, durant el mes
de febrer del 2022 s’ha creat una comissió d’estudi sobre el pagament de quotes
que ha de tenir com a objectiu elaborar un document de consens que doni resposta
a aquest compromís previst en el Pacte. La tasca d’aquesta comissió es desenvoluparà
en els propers mesos. Aquesta comissió, coordinada pel Síndic de Greuges, està
integrada per persones proposades pel Departament d’Educació, com a
administració responsable i titular de centres públics, per les patronals de l’escola
concertada, com a titulars de centres privats concertats, per les entitats
municipalistes/ens locals, per les associacions de famílies d’alumnat i per altres
membres de la comissió de seguiment que no són representants de titulars de
centres o de famílies.

Les dificultats d’accés al menjador escolar d’alumnat amb beca en determinats centres
concertats
La Resolució EDU/463/2021, de 17 de febrer, per la qual es determina el preu màxim
de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat
del Departament d’Educació i el preu de l’ajut individual de menjador escolar per
a l’alumnat escolaritzat fora del seu municipi de residència en centres educatius
privats concertats i municipals, d’acord amb la planificació feta al mapa escolar,
per al curs escolar 2021-2022, regula el preu màxim del servei als centres públics
però no el dels centres concertats.
De fet, el preu del servei de menjador escolar als centres concertats acostuma a
sobrepassar amb escreix el preu màxim establert per als centres públics, la qual
cosa incrementa el cost d’escolarització en aquests centres i suposa un factor de
reproducció de la segregació escolar.
El cost del servei de menjador escolar també suposa un factor de desigualtat per a
l’escolarització de l’alumnat socialment menys afavorit en el sector concertat,
perquè aquest sobrepassa l’import que cobreixen les beques de menjador escolar.
Mentre en el sector públic l’import que una família socialment desfavorida pot
percebre si és beneficiària del 100 % d’una beca de menjador coincideix amb el
preu màxim establert, en el cas dels centres concertats, no.
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En aquest sentit, el Síndic ha rebut algunes queixes presentades per famílies
beneficiàries d’ajuts parcials o del 100 % (6,33 euros) que no poden accedir al servei
de menjador escolar (i beneficiar-se de l’ajut), o que ho fan amb moltes dificultats,
per la impossibilitat d’assumir el cost addicional del servei als centres concertats,
comparativament amb el sector públic. Es produeix la paradoxa, de fet, que els
alumnes perceptors de beques parcials escolaritzats al sector concertat poden
arribar a pagar el mateix per accedir al servei de menjador escolar que els
alumnes sense beca escolaritzats al sector públic. Aquestes queixes evidencien
també les dificultats de compactació de l’ajut per accedir al servei de manera
gratuïta alguns dies a la setmana.
Admetre aquesta situació suposa acceptar que les famílies amb ingressos
baixos s’han d’escolaritzar forçosament al sector públic si volen accedir en
condicions d’equitat al servei de menjador escolar, la qual cosa suposaria
acceptar de retruc la impossibilitat de combatre la segregació escolar des de la
perspectiva del cost del servei de menjador escolar.
Segons el criteri del Departament d’Educació, la normativa que regula la
provisió del servei de menjador escolar, actualment només aplicable als centres
públics, no pot incloure els centres concertats pel que fa a l’establiment de
preus màxims.
En aquest sentit, el Síndic recorda que l’ordenament jurídic estableix el caràcter
no lucratiu dels serveis escolars (art. 50 de la LEC), i també el deure de garantir
la igualtat d’oportunitats en l’accés. El Decret 198/1987, de 19 de maig, pel qual
es regulen les activitats complementàries, extraescolars i de serveis als centres
docents en règim de concert de Catalunya, preveuen “la possibilitat d’accés de
tots els alumnes als quals vagin destinades” (art. 4.1), “vetllant sempre el
consell escolar del centre perquè cap alumne no sigui discriminat” (art. 6).
Segons el criteri del Síndic, que un alumne amb progenitors amb ingressos
baixos que percep un ajut de menjador per garantir l’accés no pugui gaudir
d’aquest ajut perquè el cost del servei és superior a l’import de l’ajut percebut
i perquè la compactació no impedeix un pagament que materialment no pot fer
per la seva situació socioeconòmica suposa una vulneració del dret a l’educació
en igualtat d’oportunitats.
Alhora, el Síndic també recorda que el Pacte, subscrit pel Departament
d’Educació i la majoria d’administracions locals, així com també les titularitats
dels centres concertats, estableix l’Actuació 23. Garanties d’igualtat en l’accés
al servei de menjador escolar (centres públics i concertats), amb la mesura de
“Promoure que l’alumnat perceptor de beca del 100 % de menjador escolar als
centres concertats tingui accés gratuït al servei, mentre que l’alumnat amb
beca parcial pagui l’equivalent a la part restant fins arribar a l’import màxim
establert per a les beques”.
El Departament d’Educació exposa que garantir la gratuïtat de l’accés al
menjador escolar de l’alumnat perceptor d’ajut del 100 % comporta la
modificació del Decret que regula el servei de menjador escolar.
El Departament d Educació afegeix que la publicació d’un nou decret regulador
del servei de menjador escolar ha estat inclosa en el Pla normatiu de la
Generalitat de Catalunya per al període 2021-2023, i és intenció del Departament
iniciar les tasques preliminars per a la seva publicació de manera imminent, un
cop les circumstàncies ho hagin permès. L’objectiu del Departament d’Educació és
publicar-lo durant l’any 2022.
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Recomanacions
Instruccions del Departament d’Educació als centres sobre el pagament de
quotes
Elaborar, per part del Departament d’Educació, unes instruccions adreçades
als centres públics i concertats sobre el pagament de quotes per a activitats
complementàries, serveis escolars i aportacions a les fundacions o a les AMPA/
AFA, entre d’altres, per evitar que siguin un àmbit de generació de desigualtat
educativa i per garantir que s’acompleix el que estableix la normativa.
Aquestes instruccions, entre d’altres aspectes, han d’establir les condicions
d’aportació econòmica voluntària de les famílies i sobre la informació que
aquestes han de rebre sobre les aportacions a les fundacions o AMPA/AFA
i l’ús de serveis; garantir que els serveis escolars que presten els centres
no estan vinculats, en cas que requereixin una aportació econòmica, amb
l’escolarització de l’alumnat i amb l’exercici efectiu del dret a l’educació
en igualtat d’oportunitats; fer constar de manera clara i desglossada en els
rebuts lliurats a les famílies les aportacions voluntàries i les aportacions per
ús voluntari d’activitats o serveis; establir el deure de publicar les quotes
dels centres i el règim legal (en el marc del procés d’admissió d’alumnat i
posteriorment); instar els centres receptors del finançament addicional
a publicar la quantitat atorgada i l’objecte de la subvenció i de donarho a conèixer a les famílies; supervisar que cap alumne d’aquests centres
receptors de finançament addicional deixa de participar a les activitats
complementàries per raons econòmiques; atès el caràcter no obligatori del
pagament de quotes relacionades amb el desenvolupament de les activitats
lectives del centre, garantir la igualtat de tracte a tots els alumnes durant
l’horari lectiu, al marge del pagament de quotes per part dels seus progenitors;
evitar que els alumnes siguin partícips de la relació econòmica existent
entre centre i família; estudiar la situació plantejada per cada família amb
dificultats econòmiques amb l’objectiu de facilitar que els alumnes afectats
puguin participar de manera normalitzada de les activitats escolars que es
fan en horari lectiu, sense veure’s discriminats per raons econòmiques, etc.
Nou decret de menjador escolar
Promoure, a través de la modificació del decret que regula la prestació del
servei de menjador escolar, que els alumnes als centres concertats perceptors
de beca del 100 % de menjador escolar tinguin accés gratuït al servei, mentre
que els alumnes amb beca parcial paguin l’equivalent a la part restant fins
arribar a l’import màxim establert per a les beques.
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5. EL DESPLEGAMENT DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A
CATALUNYA EN LA CONSOLIDACIÓ DELS PROJECTES EDUCATIUS DELS
CENTRES AMB ELEVADA COMPLEXITAT
Àmbit 9. Desplegament de mesures
de suport als centres amb una
composició social desfavorida

Nivell de compliment

Actuació 26. Desenvolupament dels
projectes educatius dels centres amb
una composició social desfavorida

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 27. Direcció i dotació de
plantilles als centres amb una
composició social desfavorida

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 28. Construcció i reforma
dels centres públics amb una
composició social desfavorida

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 29. Adequació dels plans
educatius d’entorn com a instrument
per combatre la segregació escolar

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Actuació 30. Programa d’educació
intercultural

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

5.1. LES INSTRUCCIONS SOBRE EL PAGAMENT DE QUOTES
El Departament d’Educació ha promogut el Pla de millora d’oportunitats educatives
(PMOE), que incrementa el suport i les dotacions de recursos als centres amb elevada
complexitat
La pandèmia de la covid, tal com s’exposa més endavant, ha tingut un impacte
especialment significatiu en els centres amb elevada complexitat i accentua les
seves necessitats d’incrementar la dotació de plantilles i que aquestes siguin més
multidisciplinàries, i també les necessitats d’augmentar les despeses de
funcionament dels centres, per consolidar els seus projectes educatius i garantir
la igualtat d’oportunitats respecte a l’alumnat escolaritzat als centres que no
tenen elevada complexitat.
El 19 de maig, el Síndic va presentar l’informe Els centres educatius amb elevada
complexitat davant la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, en què va
demanar mesures de discriminació positiva específiques per als centres amb
elevada complexitat, en la línia prevista en el Pacte.
En relació amb aquesta recomanació, el Departament d’Educació va presentar, el
juliol del 2020, el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE) per al curs
2020/2021, adreçat als 516 centres d’educació infantil i primària i de secundària del
Servei d’Educació de Catalunya amb més complexitat educativa, derivada de les
condicions socioeconòmiques desafavorides de l’alumnat, d’acord amb el darrer
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estudi de complexitat del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu
elaborat l’any 2020.
El PMOE està quantificat en 48 milions d’euros, adreçat als centres d’alta i màxima
complexitat, que preveu 17 mesures adreçades a quatre grans àmbits: reduir les
barreres econòmiques en els centres, garantir l’acompanyament i suport a
l’alumnat, promoure l’acompanyament a les famílies i impulsar l’acció educativa
comunitària. Aquest programa preveu la contractació de professionals (tècnics
d’integració social, educadors socials, etc.) per fer les plantilles d’aquests centres
més multidisciplinàries, així com també ajuts per garantir la gratuïtat del material
i les sortides i colònies escolars, entre d’altres.
La dotació de recursos als centres educatius es vehicula mitjançant un acord de
corresponsabilitat, signat entre els centres i el Departament d’Educació, i també
s’incorporen mesures de reforç dels plans educatius d’entorn, com a estratègia per
reforçar l’equitat del sistema educatiu.
El Departament d’Educació exposa que el PMOE es formula amb la voluntat de
tenir continuïtat durant els tres cursos escolars següents en forma de programa de
lluita contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic.
De cara al curs 2021/2022, el Departament d’Educació informa que, pel que fa a les
assignacions directes a centres, es pressuposta un total de 10,7 milions d’euros per
als centres de titularitat pública. Pel que fa al desplegament de les mesures PMOE
a través dels Plans educatius d’entorn (PEE), la dotació és de 12,1 milions d’euros.
Alhora, es manté la dotació de TIS (321) i educadors socials (75) als mateixos
centres PMOE, amb un cost total de 13,9 milions d’euros. Addicionalment, els
centres concertats poden optar a participar en una convocatòria de subvenció per
finançar el seu pla d’actuació PMOE, dotada amb un fons total de 0,9 milions
d’euros.

Mesures del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE)
Àmbit 1. Reducció de les barreres econòmiques
• Mesura 1. Accés equitatiu a les colònies i sortides escolars.
• Mesura 2. Gratuïtat dels materials escolars en els ensenyaments gratuïts.
• Mesura 3. Accés equitatiu a les activitats complementàries.
Àmbit 2. Acompanyament, motivació i suport a l’alumnat, i reforç de l’atenció
educativa
• Mesura 4. Gestió i acompanyament emocional a l’alumnat.
• Mesura 5. Mentoria socioeducativa.
• Mesura 6. Reforç del Projecte de promoció escolar al poble gitano de Catalunya.
• Mesura 7. Tallers de suport i acompanyament educatiu (TSAE).
• Mesura 8. Reforç del personal d’atenció educativa.
Àmbit 3. Acompanyament, implicació i participació de les famílies
• Mesura 9. Formació de famílies, especialment en relació amb el coneixement
del català, la competència digital i la millora de les habilitats parentals, i accions
de suport i orientació a les famílies.
• Mesura 10. Foment de la participació de les famílies i dinamització de les
associacions de famílies d’alumnes (AFA).
• Mesura 11. Millora de la comunicació famílies-escola.
• Mesura 12. Suport a les federacions d’associacions de famílies d’alumnes dels
centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya.
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Mesures del Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE)
Àmbit 4. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de
l’escola
• Mesura 13. Creació de nous plans educatius d’entorn.
• Mesura 14. Reforç del lideratge i la coordinació dels plans educatius d’entorn.
• Mesura 15. Actuacions comunitàries de prevenció d’absentisme escolar.
• Mesura 16. Foment de l’orientació d’àmbit comunitari.
• Mesura 17. Oportunitats educatives més enllà de l’escola.

El PMOE permet reduir la desigualtat en els projectes educatius de centre per efecte de
la composició social
A través de l’informe extraordinari La segregació escolar a Catalunya (II): condicions
d’escolarització, de 2016, el Síndic va posar l’accent en un efecte espiral que
reprodueix la segregació i no afavoreix que els centres tinguin una composició
social equilibrada: d’una banda, les condicions d’escolarització, especialment les
aportacions econòmiques de les famílies i el projecte educatiu de centre,
determinen el nivell de demanda i el perfil social de l’alumnat dels centres; i
d’altra banda, aquest perfil social, especialment a través de les aportacions i de la
participació de les famílies, determina les condicions d’escolarització de l’alumnat
(activitats complementàries, sortides, serveis complementaris, etc.).
En un context amb amplis marges d’autonomia dels centres, els centres
desenvolupen projectes propis, al marge del suport que ja reben del Departament
d’Educació, de vegades amb recursos finançats per les mateixes famílies, de
vegades amb l’aprofitament de recursos de l’entorn del centre, en els àmbits de
l’aprenentatge de la lectura, de les llengües estrangeres (anglès), de la tecnologia
(informàtica, robòtica, etc.), de les arts (música, plàstica, etc.) o de l’educació en
valors (filosofia per a infants, ioga, etc.). La presència d’aquests projectes entre els
centres és força desigual, de manera que les oportunitats educatives que tenen els
alumnes també són desiguals.
Ben sovint, aquestes diferències estan fortament condicionades per la composició
social dels centres: els centres, tant públics com concertats, amb més capital social
(del professorat, de les famílies, del territori) acostumen a tenir més facilitats per
configurar projectes educatius que garanteixin una formació més integral als seus
alumnes.
Davant d’aquest context, els centres amb elevada complexitat es troben en una
situació de desavantatge, en part perquè la capacitat de les famílies de satisfer
quotes i complementar els recursos que ja aporta el Departament d’Educació són
més baixes, i en part perquè hi ha altres aspectes que condicionen el
desenvolupament pràctic del projecte, com ara la mobilitat i la capacitació del
professorat, la participació de les famílies, la mobilitat de l’alumnat, etc., que
comprometen la possibilitat de desenvolupar la tasca educativa en condicions
adequades. El PMOE contribueix a reduir aquests factors de desigualtat.
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5.2. LA CONSOLIDACIÓ DELS PROJECTES EDUCATIUS DELS CENTRES AMB
ELEVADA COMPLEXITAT
No hi ha una graduació suficient de la dotació de plantilles en funció de la seva
complexitat als centres públics i concertats
Més enllà de la millora de les dotacions contemplades en el PMOE, val a dir que les
dotacions de personal docent als centres s’han incrementat de manera significativa
per garantir l’escolarització de l’alumnat en condicions de seguretat per a la salut en
l’actual context de pandèmia. El curs 2020/2021 es va reforçar la plantilla dels centres
en 8.200 dotacions addicionals, i el curs 2021/2022 aquest increment de la plantilla ha
estat de 1.200 noves places més.
Aquestes dotacions addicionals als centres, però, no s’han produït de manera gradual
en funció de la complexitat dels centres.
L’elevada concentració de complexitat educativa existent, per efecte de la segregació
escolar, introdueix més complexitat en la tasca dels professionals a l’hora de garantir
l’atenció adequada de les necessitats educatives específiques de l’alumnat. A més de
la complexitat derivada de les necessitats educatives específiques de l’alumnat, cal
afegir la complexitat derivada de l’elevada mobilitat de l’alumnat, que requereix un
esforç addicional per garantir-ne l’acollida al centre i la integració a la dinàmica de
treball de l’aula.
Des de fa anys, el Síndic ha posat de manifest la necessitat de condicionar la dotació
de plantilles a la complexitat educativa existent a les escoles, en el sentit que els
centres amb especial complexitat social disposin de més docents i millors que els
centres amb menys necessitats educatives, com a mesura per garantir la qualitat en
l’atenció educativa dels alumnes escolaritzats a aquests centres i per contribuir a
consolidar projectes educatius més potents i atractius per a la demanda escolar.
De fet, pel que fa a la dotació de recursos, en el sector públic, el Departament
d’Educació discrimina positivament aquests centres amb una dotació de personal
docent i de suport addicional, tot i que de manera insuficient, segons el criteri
d’aquesta institució.
El Decret 39/2014, de plantilles i provisió de llocs de treball dels centres educatius, ja
estableix que “entre els criteris per a l’assignació de recursos docents als centres s’han
de tenir en compte les característiques socioeconòmiques de la zona i, si escau, els
continguts de l’acord de corresponsabilitat i el contracte programa corresponent” (art.
9.2), d’acord amb una revisió de “la classificació dels centres educatius públics en
funció de les característiques socioeconòmiques de la zona” (disposició addicional
primera).
En aquest sentit, el Departament d’Educació ja assigna un nombre més elevat de
recursos humans a aquests centres, especialment a través de la regulació dels criteris
per a l’elaboració de les plantilles dels centres públics, que estableixen recursos
addicionals per a determinades tipologies específiques de centre amb més complexitat
educativa, però també, en menor proporció, a través del cert marge de discrecionalitat
de què disposen els serveis territorials d’Educació per donar respostes específiques a
les necessitats de personal de suport de determinats centres, mitjançant increments
puntuals de determinades dotacions, o també a través d’altres fonts de recursos
suplementaris (projectes d’autonomia de centre, acords de corresponsabilitat, etc.),
que comporta la disposició de recursos addicionals per atendre necessitats
educatives de l’alumnat.
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Així, per exemple, la Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el
procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al
curs 2021-2022 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents contempla
per a les escoles amb oferta educativa completa que manté l’ampliació horària de
sis hores lectives classificades com de màxima i alta complexitat una dotació
superior que la resta de centres de complexitat estàndard. Per a les escoles que
tenen la consideració de màxima complexitat que mantenen l’ampliació horària de
sis hores, aquesta dotació addicional és de 3 hores més per cada grup d’escolarització
amb menys de 15 alumnes (1,5 en centres amb 9 grups) o 6 hores per cada grup amb
15 o més alumnes (2,5). Per a les escoles de complexitat alta, aquesta és de 3 hores
més per cada grup d’escolarització amb ràtio igual o superior a 15 alumnes (1,5) o
d’1,5 hores/grup si la ràtio és inferior a 15 alumnes (0,5).
Quadre 3. Dotació de plantilles per tipus d’escola a primària (2021/2022)
Ràtio d’alumnes per grup < 20

Ràtio d’alumnes per grup > 20

Dotació de
professorat

Dotació d’hores
de docència
de professorat
per hores de
docència

Dotació de
professorat

Dotació d’hores
de docència
de professorat
per hores de
docència

9 grups d’escolarització (centres de màxima complexitat,
amb ampliació horària)

15 + 2,5 (6
hores*9)

14,0

16 + 2,5 (6
hores*9)

14,8

9 grups d’escolarització
(centres d’alta complexitat,
amb ampliació horària)

15 + 1,5 (3
hores*9)

13,2

16 + 1,5 (3
hores*9)

14,0

9 grups d’escolarització (centres
amb ampliació horària)

15

12,0

16

12,8

9 grups d’escolarització (centres
de màxima complexitat sense
ampliació horària)

15

14,4

16

15,4

14,5

13,9

15,5

14,9

14

13,4

15

14,4

18 grups d’escolarització (centres
de màxima complexitat, amb
ampliació horària)

28 + 4,5 (6
hores*18)

26,0

29 + 4,5 (6
hores*18)

26,8

18 grups d’escolarització
(centres d’alta complexitat,
amb ampliació horària)

28 + 2,5 (6
hores*18)

24,4

29 + 2,5 (6
hores*18)

25,2

28

22,4

29

23,2

18 grups d’escolarització
(centres de màxima
complexitat, sense ampliació
horària)

28,5

27,4

29,5

28,3

18 grups d’escolarització
(centres d’alta complexitat,
sense ampliació horària)

27,5

26,4

28,5

27,4

18 grups d’escolarització
(centres sense ampliació
horària)

26,5

25,4

27,5

26,4

9 grups d’escolarització
(centres d’alta complexitat
sense ampliació horària)
9 grups d’escolarització
(centres sense ampliació
horària)

18 grups d’escolarització
(centres amb ampliació
horària)
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Quadre 4. Increments en les dotacions de plantilles als centres amb una elevada
complexitat educativa (2020)
Escola

Complexitat màxima

Complexitat alta

1 línia / 9 grups

1

0.5

2 línies / 18 grups

2

1

3 línies / 27 grups

3

1.5

Complexitat màxima

Complexitat alta

8 grups

3

1.5

12 grups

3.5

2

16 grups

4

2

Institut

Font: Departament d’Educació.

En relació amb aquesta dotació diferencial, però, convé posar de manifest que les
visites dutes a terme pel Síndic a centres de complexitat màxima i alta, i les queixes
rebudes constaten sovint que aquests recursos suplementaris són encara insuficients
per atendre la complexitat educativa del centre. Si hom té present que en els centres
d’elevada complexitat es desenvolupa una hora addicional de docència, aquesta
dotació diferencial desapareix (vegeu el quadre 3).
A més, els programes existents no sempre són específics i cobreixen la totalitat dels
centres amb especial complexitat social, i no sempre són prou compensadors de les
desigualtats educatives que pateixen.
La tramitació de les queixes rebudes també evidencia que la normativa que any rere
any fixa els criteris per a l’elaboració de les plantilles dels centres públics es mostra
de vegades rígida a l’hora de garantir aquesta adequació de les dotacions de
plantilles a les necessitats educatives dels centres docents amb més complexitat
social.
En el cas del sector concertat, la manca de graduació de la dotació de plantilles és
encara més evident a causa de la linealitat del finançament públic i de les dotacions
de plantilles dels centres concertats.
Si bé la majoria de centres amb elevada complexitat són de titularitat pública, val a
dir que les dades facilitades pel Departament d’Educació posen de manifest que hi
ha 11 centres concertats de molta alta complexitat i 53 centres concertats d’alta
complexitat, el 8,9 % del total. Els centres concertats amb elevada complexitat, 64,
escolaritzen prop de 10.000 alumnes d’educació infantil de segon cicle i primària, i
prop de 5.000 alumnes de secundària obligatòria, que representen el curs 2020/2021
el 4,6 % del total de centres concertats que imparteixen aquests ensenyaments i el
7,2 % del total de centres sufragats amb fons públics amb alta o molt alta complexitat.
Amb tot, i que també hi ha diversitat interna en la composició social del sector
concertat, el finançament públic que reben els centres concertats a través del
concert és lineal, independentment de la composició social dels centres i de la
complexitat que escolaritza.
La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) estableix que la quantia del mòdul
econòmic del concert per unitat escolar en centres ordinaris s’ha de determinar a les
lleis de pressupostos de la Generalitat (art. 205.8).
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El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius, preveu que els mòduls
econòmics per unitat estan integrats per les despeses relacionades amb la
provisió del personal docent (salari del personal docent, antiguitat del personal
docent, substitucions del personal docent i complements de direcció) i per altres
despeses com ara les de personal d’administració i serveis, les ordinàries de
funcionament, manteniment i conservació, i les de reposició d’inversions reals,
sense que, en cap cas, es computin amortitzacions ni interessos del capital propi
(art. 15).
La Llei 1/2021, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2022, que determina els mòduls econòmics dels centres privats concertats i
diferencia les despeses de personal que formen part del pagament delegat, a més
de les despeses de funcionament (art. 24 i Annex 1), estableix uns imports comuns,
sense diferenciar ni discriminar positivament els centres amb elevada complexitat.
Aquest fet situa els centres concertats amb alta o molt alta complexitat en una
situació financera més precària que la resta de centres concertats, i sovint també
que altres centres públics amb alta o molt alta complexitat.
En comparació amb la resta de centres públics amb elevada complexitat, aquests
centres tenen una dotació de plantilles significativament més baixa, la qual cosa
dificulta l’atenció de la diversitat. I en comparació amb la resta de centres
concertats, aquests centres no compten amb els mateixos ingressos procedents
de les aportacions de les famílies i tenen més dificultats per fer front a despeses
no cobertes pel concert, de vegades per atendre aquesta diversitat. Paradoxalment,
i a diferència del sector públic, hi ha centres concertats amb elevada complexitat
que tenen una dotació de plantilles més baixa tant dels centres públics sense
aquesta complexitat com també dels centres concertats amb una composició
social afavorida (que complementen la dotació de personal docent previst pel
pagament delegat a través de finançament privat).
La manera que troba el Departament d’Educació per incrementar el finançament
dels centres concertats amb alta o molt alta complexitat és a través de les
subvencions per al finançament addicional de centres privats d’entorns de
característiques socioeconòmiques desafavorides i, més recentment, a partir del
curs 2020/2021, a través de la subvenció a centres privats concertats en el marc
del Pla de millora d’oportunitats educatives i la subvenció per finançar la
contractació de tècnics d’integració social a diversos centres privats concertats.
Tot i això, aquesta subvenció té mancances relacionades amb la intensitat de
l’import i, conseqüentment, del seu caràcter compensatori.
La subvenció per finançar la contractació de tècnics d’integració social a diversos
centres privats concertats és de 321.125,7 euros (Resolució EDU/1697/2021, de 19
de maig), la subvenció a centres privats concertats en el marc del Pla de millora
d’oportunitats educatives és de 913.321,0 euros (Resolució EDU/1696/2021, de 21
de maig) i la subvenció per al finançament addicional de centres privats d’entorns
de característiques socioeconòmiques desafavorides és de 6.599.992,5 euros
(Resolució EDU/1801/2020, de 21 de juliol).
Si tenim present que el curs 2017/2018 el Departament d’Educació va destinar al
finançament dels ensenyaments objecte de concert l’import de 1.129,7 milions
d’euros, dels quals un 91,2 % té a veure amb el pagament delegat i un 8,8 %, 99,1
milions d’euros, a les despeses de funcionament, aquesta partida és menys del
0,7 % del que ingressen els centres concertats en concepte de concert, per la qual
cosa no té prou eficàcia a l’hora de graduar el finançament públic dels centres
concertats en funció de la seva composició social.
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Els centres amb elevada complexitat consideren que la dotació de personal d’atenció
educativa i d’aules d’acollida és insuficient
A més d’aquesta dotació de professorat, els centres també disposen d’aules
d’acollida i de personal d’atenció educativa, com ara els tècnics d’educació infantil
(TEI) o els tècnics d’integració social (TIS). Aquesta dotació també tendeix a
reforçar més els centres de màxima complexitat, en comparació amb els centres
de complexitat estàndard. De fet, als centres de màxima complexitat se’ls
garanteix un TIS, a diferència de la resta de centres, que la seva provisió està més
condicionada per la grandària (nombre d’alumnes i unitats).
Els centres d’alta complexitat, en no ser de màxima complexitat, no tenen
garantida aquesta dotació. A més, els centres de màxima complexitat manifesten
que la figura del TIS desenvolupa una funció molt important en aquests centres i
que es troba a faltar una dotació més elevada.
D’acord amb les dades facilitades pel Departament d’Educació, els centres públics
de primària disposen de 870 TEI i de 79 TIS en el curs 2018/2019. En el cas de
l’educació secundària obligatòria, la dotació és de 83,3 TIS.
Alhora, una de les necessitats compartides per moltes direccions de centres de
màxima i alta complexitat, especialment quan aquests tenen una elevada
presència d’alumnat immigrat, és que la dotació d’aules d’acollida desenvolupa
una tasca fonamental en els centres, però que aquesta és insuficient per atendre
el volum d’alumnat que presenta aquestes necessitats.
Pel que fa a la cobertura, les direccions dels centres fan referència al fet que
aquesta dotació es realitza per a l’alumnat nouvingut a partir de 3r de primària. En
el cas de l’alumnat d’educació infantil, l’Administració educativa considera que els
objectius previstos al currículum per a aquesta etapa, com ara l’estimulació de la
llengua oral i la descoberta del codi lectoescriptor, ja donen resposta a les
necessitats de l’alumnat d’origen immigrat, tot i que es proposen, en ocasions,
estratègies específiques de suport per a alumnat d’aquesta etapa.
La Resolució per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la
confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2021-2022 preveu
que, per atendre l’aula d’acollida, s’assigna a l’escola mitja dotació (0,5) de mestre
o una de sencera (1), en funció del nombre d’alumnes nouvinguts que s’hagin
incorporat al sistema educatiu a Catalunya. Excepcionalment es pot assignar més
d’una dotació d’aula d’acollida (fins a un màxim de dues) si el nombre d’alumnes
nouvinguts des de 3r de primària així ho aconsella.
L’assignació de les aules d’acollida al nombre d’alumnes que acompleixen els
criteris anteriorment assenyalats, independentment de la dotació el curs anterior,
genera un problema addicional en la provisió d’aquest recurs a inici de curs. Això
succeeix especialment en els centres amb una elevada mobilitat de l’alumnat, amb
dificultats de preveure exactament l’evolució al llarg del curs del nombre d’alumnat
nouvingut, o també, per exemple, als instituts de secundària, que no saben amb
mesos d’antelació quants alumnes (i amb quines necessitats) accediran al centre
a 1r d’ESO o, fins i tot, quants de 4t romandran el curs següent a l’ESO.
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Les plantilles dels centres amb elevada complexitat han de ser més interdisciplinàries
Les visites realitzades pel Síndic a centres amb una elevada complexitat educativa
posen de manifest que la dotació de professionals en aquests centres està mancada
d’interdisciplinarietat, de plantilles amb diferents perfils que sàpiguen abordar,
juntament amb els docents, l’atenció de les necessitats educatives de l’alumnat i
desplegar la funció social que desenvolupa l’escola.
Les necessitats de professionals en aquests centres són fonamentalment de
l’àmbit social (educadors socials, treballadors socials, etc.) i de l’àmbit de la salut
(psicòlegs, logopedes, etc.) que treballin, d’una banda, les qüestions relacionades
amb la situació socioeducativa i socioeconòmica de l’alumnat i les seves famílies,
i, de l’altra, aspectes relacionats amb el desenvolupament del llenguatge i amb el
benestar psicosocial dels alumnes.
Ben sovint, la direcció i el professorat dels centres amb una elevada complexitat
inverteixen moltes més energies a atendre i gestionar situacions derivades de la
precarietat econòmica i de l’estrès emocional que pateixen els alumnes i les seves
famílies, que no pas a la intervenció merament acadèmica.
La figura del tècnic d’integració social a tots els instituts de màxima complexitat
suposa un avenç.

El Departament d’Educació ha impulsat el Programa innovació pedagògica “Magnet.
Aliances per a l’èxit educatiu”, però hi ha dèficits de protecció dels centres en la gestió
del procés d’admissió d’alumnat
La dessegregació d’aquells centres amb baixa demanda, generalment amb una
composició social desafavorida, passa, en part, per la millora dels seus projectes
educatius. Promoure que famílies d’origen social afavorit accedeixin a centres amb
una composició social desfavorida passa per revalorar els projectes educatius
d’aquests centres, per fer-los més atractius a aquest tipus de demanda social.
Hi ha nombroses experiències de centres socialment estigmatitzats, amb una
demanda feble, que han aconseguit capgirar aquesta dinàmica a partir de
proporcionar condicions d’escolarització avantatjoses, que n’incrementin la
percepció de qualitat.
El programa “Magnet. Aliances per a l’èxit educatiu” té com a objectiu acompanyar
els centres educatius en un procés de canvi que permeti consolidar un projecte
innovador, de qualitat, en aliança amb una institució de referència, que al seu torn
esdevingui prou atractiu i de referència al territori per tal de millorar la seva
demanda social i recuperar una composició social equilibrada respecte de l’entorn
on s’ubica.
Els programes de dessegregació, però, sovint no compten amb l’acompanyament
suficient per part de les comissions de garanties d’admissió per evitar que la gestió
de l’admissió d’alumnat reprodueixi la seva situació de segregació. L’escolarització
de matrícula viva o el manteniment de situacions de sobreoferta a l’entorn, entre
d’altres, dificulta consolidar els processos de canvi.
Aquests programes, doncs, han d’anar acompanyats de polítiques de lluita contra
la segregació escolar que incideixin també en la gestió del procés d’admissió
d’alumnat. Cal tenir present que és molt difícil retenir i atraure progressivament
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demanda a un centre socialment estigmatitzat sense una proposta pedagògica
mínimament atractiva, de qualitat, però es fa igualment difícil revertir aquest
rebuig sense fer ús dels instruments que limiten els processos de fugida de les
famílies d’aquests centres en el procés d’admissió d’alumnat o sense optimitzar
les condicions d’admissió dels centres amb més dificultats d’atracció de la
demanda.
En aquesta línia, les Orientacions per a la millora de la distribució equilibrada de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals en el procediment d’admissió d’alumnat als
centres del Servei d’Educació de Catalunya per al curs 2022-2023 estableixen, per
exemple, un tractament específic dels centres que participen en programes de
dessegregació escolar a l’hora d’aplicar, per exemple, el tancament de ràtios a
partir de l’inici de curs (art. 60), que pretén evitar l’escolarització de matrícula viva
a aquests centres: “El tancament de ràtios és una mesura especialment recomanable
en relació amb els centres que participen en el programa de dessegregació escolar
(com, per exemple, Magnet), en aquells grups que no hagin ocupat totes les
vacants en la matrícula”.
Finalment, cal destacar també la manca de cobertura suficient de programes
dessegregació de centres per al conjunt de centres amb elevada complexitat. L’any
2020 hi havia 45 centres participants en el programa “Magnet. Aliances per a l’èxit
educatiu”.

Prop del 40 % dels centres amb elevada complexitat no tenen sisena hora, i més de la
meitat dels que la tenien van perdre-la el curs 2020/2021, tot i que posteriorment una
majoria ja l’ha recuperada
La sisena hora ha estat un element clau per garantir la igualtat d’oportunitats en
l’educació, atès que serveix per millorar l’atenció de l’alumnat socialment
desfavorit, que pateix una situació de desavantatge objectiu en les condicions
d’educabilitat, i per combatre la segregació escolar, ateses les diferències existents
relacionades amb determinades condicions d’escolarització de l’alumnat que
ofereixen els centres públics (majoritàriament, sense sisena hora) i concertats
(majoritàriament, amb activitats complementàries).
De fet, el mateix Departament d’Educació recorda que la sisena hora és una
mesura de millora que afavoreix l’equitat i que és un pilar important per als
centres educatius que la imparteixen. Cal recordar que, sense aquesta hora
complementària, l’alumnat fa de mitjana 175 hores menys de classe al llarg del
curs, 1.050 hores menys de classe durant tota la primària (equivalent a un any
lectiu, aproximadament).
A partir de l’any 2011, les dificultats pressupostàries en el context de crisi van
provocar que se suprimís, en la majoria dels centres públics, l’ampliació que
s’havia fet d’ençà de l’any 2006 de l’horari escolar a primària. Tanmateix, obria la
possibilitat de mantenir aquesta ampliació horària als centres de primària que,
amb caràcter general, atenguessin alumnat en contextos socioeconòmics
desfavorits (al voltant de 400), amb l’objectiu de garantir-los un entorn
d’aprenentatge adequat que afavorís la igualtat d’oportunitats.
Tot i l’anterior, el curs 2019/2020 la sisena hora estava vigent només en el 62,8 %
dels centres de màxima complexitat (145) i en una petita part de centres d’alta
complexitat (28, el 13,6 % del total).
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Taula 37. Centres en funció de la complexitat i la disponibilitat de sisena hora en el curs
2019/2020
CCE (centres
de complexitat
estàndard)

CAC (centres de
complexitat alta)

CMC (centres
de màxima
complexitat)

TOTAL

978

178

86

1.242

6a hora

73
(6,9 %)

28
(13,6 %)

145
(62,8 %)

246

Total

1.051

206

231

1.488

Curs 2019/2020
SEP (suport escolar
personalitzat)

Curs 2020/2021

CCE (centres
de complexitat
estàndard)

CMC (centres de
CAC (centres de
màxima complecomplexitat alta)
xitat)

TOTAL

SEP (suport escolar
personalitzat)

980

176

87

1.243

6a hora a efectes de
càlcul però no efectiva

25

16

95

136

6a hora efectiva

47
(4,5 %)

12
(5,9 %)

49
(21,2 %)

108

Total

1.052

204

231

1.487

Font: Departament d’Educació.

El Síndic també constata, però, que arran de les instruccions donades sobre el
manteniment de la sisena hora durant el curs 2020/2021, a través de les quals es
demanava als centres que volguessin continuar impartint-la que presentessin la seva
sol·licitud, un nombre important de centres, més de la meitat (el 55,7 %, 136 dels 244
que tenien sisena hora), van renunciar a mantenir-la. Paradoxalment, aquesta
renúncia ha estat més gran en els centres de màxima complexitat (66 %) o d’alta
complexitat (57,1 %) que tenien sisena hora que en el cas dels centres de complexitat
estàndard (34,7 %).
D’aquesta manera, doncs, els centres de màxima complexitat que tenien sisena hora
efectiva van passar del 62,8 % el curs 2019/2020 al 21,2 % el curs 2020/2021.
En la resposta del Departament d’Educació, aquest afirma que no s’ha donat cap
indicació d’eliminar la impartició de la sisena hora en els centres educatius. El
Departament d’Educació també exposa que, tot i no impartir-la efectivament, s’ha
aplicat la sisena hora al càlcul de la plantilla a tots els centres que ja la tenien el curs
2019/2020, per la qual cosa es mantenen els recursos i cada centre els utilitza d’acord
amb la seva adaptació funcional d’atenció a grups i alumnes en el context covid.
Amb tot i això, el Síndic recorda que, més enllà de les dotacions addicionals que
s’assignen als centres vinculats a la sisena hora, la sisena hora suposa incrementar en
prop d’un 15 % l’horari d’atenció educativa que rep l’alumnat per part de professorat.
El Síndic també destaca que prop d’un 40 % de centres de màxima complexitat no
tenien sisena hora abans de la pandèmia.
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En vista d’aquestes consideracions, el Síndic va demanar al Departament d’Educació
que desenvolupés les actuacions necessàries per a la restitució efectiva de la sisena
hora als centres de màxima i alta complexitat de cara al curs 2021/2022.
El maig del 2021, el Departament d’Educació va emetre una altra resolució en relació
amb la impartició de la sisena hora en els centres de titularitat del Departament
d’Educació, en què s’especificava que els centres de titularitat del Departament
d’Educació que van deixar d’impartir la sisena hora el curs 2021/2022 l’havien de
restablir per al curs 2021/2022.
En aquest sentit, el Departament d’Educació informa que gairebé tots els centres
escolars que van fer la sisena hora abans de la covid l’han recuperat el curs 2021/2022.
Actualment consten que estan fent la sisena hora 119 centres de màxima complexitat.
Han renunciat a recuperar-la 27 escoles, 2 instituts escola i 2 ZER. El Departament
d’Educació ha requerit els centres que aquest curs han decidit no fer la sisena hora
perquè de cara al curs vinent la recuperin.

Hi ha hagut problemes amb la nova classificació dels centres segons el nivell de
complexitat, tot i que finalment s’han mantingut les dotacions de plantilles en la
majoria dels centres que havien perdut la consideració de centre amb elevada
complexitat
D’acord amb les disposicions addicionals primera i segona del Decret 39/2014, de 25
de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels
llocs de treball docents, el Departament d’Educació ha d’establir la classificació dels
centres educatius públics en aplicació de criteris objectius i mesurables.
El Síndic ha rebut queixes relacionades amb la nova classificació de complexitat dels
centres i particularment amb el canvi del nivell de complexitat de determinats
centres, per la possible pèrdua de personal docent associada a aquest canvi.
El mes d’abril de 2021, el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu va publicar
l’informe Tipologia dels centres educatius segons el nivell de complexitat. Amb aquesta nova
classificació, el nombre de centres d’alta i molt alta complexitat era més baix que amb
la metodologia i classificació emprada des de 2017 (vegeu la taula 38).
Taula 38. Nivell de complexitat dels centres
Baixa

Mitjana-baixa

Mitjana-alta

Alta

Molt alta

Total

Centres

%

Centres

%

Centres

%

Centres

%

Centres

%

Classificació
amb
metodologia
prèvia
amb dades
del curs
2018/2019

454

15,7 %

875

30,2 %

871

30,1 %

459

15,9 %

236

8,2 %

2.895

Classificació
nova amb
mètode
Keener amb
dades de
2018/2019

677

21,1 %

1.045

32,6 %

831

25,9 %

449

14,0 %

206

6,4 %

3.208

Font: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE).
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Aquest estudi consta d’una primera part consistent en una anàlisi estadística de
diversos indicadors clau, com són el nivell d’instrucció de les famílies, el nivell
d’ocupació dels progenitors, l’origen migrat de l’alumnat i la prevalença d’alumnat
amb necessitats de suport educatiu, fonamentalment. A partir d’aquestes dades
per a cada centre i de la ponderació dels diferents indicadors, es crea un índex per
centre i, a partir d’aquest índex, una distribució dels centres en funció del seu
nivell de complexitat (molt alta, alta, mitjana-alta, mitjana-baixa i baixa).
La ubicació de cada centre en un determinat nivell de complexitat es realitza a
partir de l’aplicació de criteris estadístics que garanteixen una distribució normal
dels centres en funció del nivell de complexitat i una certa homogeneïtat interna
dins de cada grup de complexitat.
Els criteris estadístics emprats poden ser posats en qüestió, lògicament, des del
moment en què el nombre de categories emprades per definir els nivells de
complexitat del centre pot ser més o menys elevat, o aquestes categories poden
incloure una proporció més o menys elevada de centres, igual que la ponderació
dels indicadors per definir l’índex de complexitat de cada centre pot ser una o
altra, o els indicadors disponibles poden reflectir més o menys adequadament la
realitat de la complexitat dels centres.
Aquesta anàlisi crítica, però, forma part d’una discussió de caràcter academicotècnic,
que pot admetre diversos posicionaments, però que no invalida la classificació
actual, alhora que no impedeix que aquesta pugui ser millorada en el futur, per
exemple, amb la incorporació d’altres indicadors que contemplin variables no
només relacionades amb la composició social dels centres, sinó també amb la seva
organització i gestió (mobilitat del professorat, mobilitat de l’alumnat, etc.).
Des de la perspectiva del Síndic i de la defensa de drets, convé destacar que:
 Aquest estudi s’ha realitzat amb criteris objectivables, tècnicament
fonamentats, i el seu resultat garanteix una gradació del nivell de complexitat
dels centres, de manera que es pot afirmar que els centres de molt alta
complexitat tenen més complexitat (d’acord amb els indicadors emprats) que els
centres d’alta complexitat, i que aquests tenen més complexitat que els centres
de mitjana-alta complexitat, i així successivament.
 La classificació de la complexitat dels centres és objecte d’un procés
d’actualització i millora contínues. Durant l’any 2020 s’ha elaborat una nova
classificació millorada respecte a la classificació vigent fins aleshores de l’any
2017, que, al seu torn, era una classificació millorada respecte a la classificació
de l’any 2014.
 La classificació definitiva incorpora una segona fase de l’estudi consistent en
el contrast del model estadístic amb la realitat de cada centre, per evitar la
possibilitat que aquest model estadístic, que no és més que una aproximació a
la complexitat dels centres, no reflecteixi prou acuradament la realitat.
El Síndic constata que aquest estudi es va realitzar amb dades corresponents a
l’any 2019, anteriors a l’impacte de la covid. D’acord amb aquest fet, el Departament
d’Educació ha encarregat una actualització de l’estudi amb dades de finals de l’any
2020 per tal de poder reflectir en aquesta catalogació els efectes de la pandèmia
sanitària de la covid.
Per ara, el Departament d’Educació informa que el nombre de centres de màxima
i alta complexitat no s’ha vist reduït els cursos 2020/2021 i 2021/2022.
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Taula 39. Evolució dels centres amb elevada complexitat (2020/2022)
Centres

2020/2021

2021/2022

Màxima complexitat

328

329

Alta complexitat

260

309

Mitjana complexitat

129

117

Total

717

755

Font: Departament d’Educació.

A més, el Departament d’Educació va informar que mantindria, de cara al curs
2021/2022, la mateixa dotació de docents derivada de l’anterior classificació. El
Síndic ha pogut constatar, però, que en algun cas aquest manteniment de la
dotació de personal docent no s’ha produït.
En tot cas, el Síndic va demanar al Departament d’Educació no reduir, de cara al
curs 2021/2022, la dotació de recursos dels centres afectats pel canvi de categories
en el supòsit que el percentatge d’alumnat vulnerable fos igual o superior a
l’existent durant el curs 2020/2021 i els cursos precedents.
Cal mantenir la dotació de plantilles dels centres que mantenen o incrementen
l’alumnat vulnerable escolaritzat, al marge que el centre hagi modificat la
consideració de centre de màxima complexitat (tenint present que aquesta
modificació es deu a l’estudi de complexitat dels centres amb dades de cursos
precedents en termes relatius a la resta dels centres).

Els plans educatius d’entorn mantenen una tendència de creixement any rere any, però
hi ha encara dèficits de cobertura per al conjunt de centres amb elevada complexitat
Un dels instruments més importants a l’hora de promoure el treball en xarxa en
l’àmbit educatiu són els plans educatius d’entorn, implantats en la majoria dels barris
socialment desfavorits de Catalunya i amb actuacions que tenen com a objectiu donar
respostes integrades i comunitàries a necessitats educatives de l’alumnat escolaritzat
a molts centres amb una elevada concentració de complexitat educativa i
problemàtiques socials. A través d’aquests plans, es dona suport institucional i
econòmic a projectes d’intervenció socioeducativa impulsats de manera coordinada
pels agents locals que tinguin com a objectiu reforçar l’equitat educativa i la cohesió
social, i millorar la situació dels col·lectius socialment desfavorits, i també es dona
suport als centres que pateixen els efectes negatius de la segregació escolar.
A través dels plans educatius d’entorn s’impulsen projectes comunitaris de suport a
la tasca escolar, tallers d’estudi assistit i de reforç escolar, programes d’impuls a la
lectura, etc.
Durant els darrers anys, particularment d’ençà del curs 2014/2015, el Departament
d’Educació i les administracions locals han impulsat la creació de plans educatius
d’entorn. El curs 2020/2021 ja hi havia 135 plans (5 d’ells són pilotatge PEE 0-20)
distribuïts en més de 117 municipis (vegeu la taula 40), amb un total de 1.478 centres
participants. El Departament d’Educació informa que el desplegament del PMOE ha
permès reforçar i ampliar part de les actuacions dels PEE i desplegar-ne algunes de les
pilotades en el marc del PEE 0-20, com són:
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 Dotació de professional orientador d’àmbit comunitari (dinamitzadors del SOAC) i
professional coordinador del PEE a 45 i 58 municipis respectivament (a més dels 5 PEE
0-20).
 Dotació per iniciar fins a 408 parelles de mentoria socioeducativa (136 centres).
 Ampliació de l’oferta educativa més enllà de l’horari lectiu (educació a temps
complet) equivalent a 1.800 tallers de suport i acompanyament educatiu, impuls i
reconeixement d’activitats educatives fora de l’horari lectiu (activitats extraescolars,
activitats culturals, activitats científiques, activitats tecnològiques, etc.) i activitats
extraescolars esportives dins del Pla Català d’Esport a l’Escola a 962 centres educatius.
Tot i això, segons la informació de què disposa el Síndic, encara hi ha centres amb
elevada complexitat que no disposen d’aquest suport de tipus comunitari. Si bé els
centres de màxima complexitat, majoritàriament, disposen d’aquest suport, no
succeeix el mateix amb tots els centres d’alta complexitat.
Taula 40. Evolució dels plans educatius d’entorn a Catalunya (2004-2020)
Municipis

Plans

2004/2005

26

31

2005/2006

53

68

2006/2007

80

95

2007/2008

-

-

2008/2009

-

-

2009/2010

-

-

2010/2011

-

-

2011/2012

-

-

2012/2013

80

97

2013/2014

77

97

2014/2015

77

96

2015/2016

82

107

2016/2017

88

115

2017/2018

109

128

2018/2019

110

129

2019/2020

111

129

2020/2021

117

135

Font: Departament d’Educació.
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Les polítiques locals en matèria d’educació desenvolupades pels ajuntaments són
molt importants a l’hora de dinamitzar educativament els territoris i de donar
suport als centres amb més dificultats, i hi ha desigualtats territorials importants
pel que fa a la implicació dels ajuntaments en l’àmbit de l’educació en general, i
en la lluita contra la segregació escolar en particular (no només a través dels
instruments de planificació educativa, sinó també a través d’actuacions de
dinamització educativa dels centres amb una composició social desfavorida).

Recomanacions
La millora dels recursos dels centres amb elevada complexitat
 Garantir que els centres amb una composició social desfavorida tinguin
una dotació més gran de docents, d’acord amb les necessitats educatives del
seu alumnat, suficient per atendre les necessitats educatives específiques
existents.
 Graduar més les dotacions docents i de personal d’atenció educativa als
centres en funció de la seva complexitat, tant en el sector públic com en el
sector concertat, especialment quan la situació sanitària millori i s’hagi de
valorar la reassignació de les dotacions addicionals assignades als centres
per a la gestió de la pandèmia.
 Regular i garantir la dotació de plantilles més multidisciplinàries als centres
amb una elevada complexitat educativa, amb assignacions de professionals
de l’àmbit social (tècnics d’integració social, educadors socials, treballadors
socials, etc.) i de l’àmbit de la salut (psicòlegs, logopedes, etc.) per atendre les
necessitats existents.
 Introduir mecanismes d’incentius o d’altres per garantir que els professors
més qualificats per a la tasca docent prestin servei als centres amb una
complexitat més elevada, tot incorporant al procediment de promoció docent
l’exercici professional en centres amb una composició social desfavorida com
a element definidor.
 Garantir la qualitat dels projectes educatius dels centres amb més
complexitat social i amb una demanda més feble, desenvolupar les mesures
necessàries per compensar la incidència de la composició social del centre en
el desenvolupament del projecte educatiu i, si escau, promoure la participació
d’aquests centres en programes de dessegregació.
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5.3. LA GESTIÓ DE LA PANDÈMIA ALS CENTRES AMB ELEVADA COMPLEXITAT
COM A SITUACIÓ SOBREVINGUDA
L’amplificació de la complexitat educativa dels centres davant la crisi de la pandèmia
de la covid
La pandèmia de la covid ha tingut un gran impacte sobre l’exercici efectiu del dret
a l’educació dels infants, ja sigui perquè ha comportat (i està comportant) el
tancament de centres o el confinament d’alumnat, ja sigui perquè les mesures de
prevenció de possibles contagis interfereixen en l’activitat docent i en la dinàmica
ordinària dels centres, ja sigui perquè aquests obstacles en el desenvolupament de
l’activitat educativa suposa un escenari propici per a la reproducció i amplificació
de les desigualtats educatives.
Aquest impacte és especialment gran en el cas dels centres amb elevada
complexitat, per diversos motius. La crisi derivada de la pandèmia de la covid ha
situat els centres amb elevada complexitat en un escenari en què les desigualtats
educatives que ja gestionaven s’han palesat de manera més clara i, en alguns
aspectes, s’han vist incrementades.
L’impacte de la pandèmia en els centres amb elevada complexitat s’ha vist
accentuat per quatre factors de desigualtat:
 La desigualtat educativa derivada dels efectes de la crisi econòmica sobre les
condicions materials de vida de l’alumnat socialment desfavorit. La pandèmia va
comportar un increment de les taxes d’atur en la fase inicial que ha suposat un
increment de la precarietat social, en un context en què moltes famílies
socialment desfavorides encara no s’havien recuperat de l’impacte de la crisi
econòmica que es va produir en el període 2008-2014. En un context de
creixement de la vulnerabilitat social, la complexitat de l’atenció socioeducativa
que cal proporcionar des dels centres també augmenta, amb més intensitat en
centres amb una composició social especialment desfavorida.
 La desigualtat educativa derivada dels efectes de la pobresa sobre les
condicions de salut de l’alumnat socialment desfavorit. L’impacte de les crisis
econòmiques en els infants i els seus progenitors no es limita a les seves
condicions materials de vida, sinó que remet també a condicions afectives
derivades de situacions d’inestabilitat i patiment psicològic familiar creixents
(situacions de tensió i inseguretat, estrès, etc.), associades a la pobresa, que
acaben repercutint en el benestar dels infants. Aquesta afectació sobre el
benestar se suma als efectes psicològics derivats de la situació de confinament i
de les restriccions imposades en el desenvolupament ordinari de la vida
quotidiana, arran de les mesures de prevenció per evitar el contagi de la covid.
En el marc de la crisi econòmica precedent, els centres de màxima complexitat i
els serveis socials ja van destacar a aquesta institució que l’impacte emocional de
les situacions que vivien (i viuen) molts progenitors per efecte de la crisi feia, per
exemple, que no estiguessin en les condicions òptimes per exercir amb normalitat
les seves funcions parentals i per atendre tots els aspectes relacionats amb el
desenvolupament dels seus fills i filles (limitacions que s’afegeixen a dificultats,
en ocasions afegides, relacionades amb les competències parentals).
El malestar que generen les situacions de pobresa entre els infants té repercussions
negatives en el seu desenvolupament emocional i social, i lògicament també en el
seu rendiment escolar. L’experiència demostra que el rendiment acadèmic de
l’alumnat que presenta una situació de vulnerabilitat social decreix, especialment
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si no es garanteix des de l’escola una atenció socioeducativa adequada per
preservar el seu benestar. Si l’escola té, amb caràcter general, un paper fonamental
en la socialització dels infants i en la provisió d’oportunitats en condicions
d’igualtat, en un context de crisi i en el cas dels centres de màxima complexitat,
aquest paper esdevé encara més determinant.
Convé recordar que la situació socioeconòmica familiar té relació amb les
condicions de salut dels infants. Durant la pandèmia, s’ha doblat la probabilitat de
patir un problema de salut mental entre els infants. L’Enquesta de Salut de
Catalunya constata que, en el període, 2018-2020, s’ha doblat pràcticament la
probabilitat de patir un problema de salut mental entre els infants de 4 a 14 anys:
mentre que aquesta probabilitat era del 5,9 % l’any 2018, l’any 2020 era del 10,6 %.
Així mateix, ha mostrat una tendència negativa la proporció d’infants que
manifesten estar preocupats, nerviosos o infeliços (vegeu el gràfic 14).
Gràfic 14. Evolució d’indicadors de benestar emocional dels infants de 4 a 14 anys de
Catalunya (2018-2020)

Font: Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA).

La pandèmia ha incrementat les desigualtats socials en l’àmbit de la salut mental
dels infants i adolescents. Hi ha una forta inequitat, tant en la prevalença a patir
problemes de salut mental en funció de la situació socioeconòmica de la família,
com també en la major dificultat per accedir a recursos de tipus personal i material
que permetin millorar la problemàtica que pugui presentar l’infant i adolescent en
funció de la vulnerabilitat del nucli familiar. L’Enquesta de Salut de Catalunya
constata que els infants de 4 a 14 anys de classe social baixa, amb caràcter general,
tendeixen a estar més preocupats, a estar més nerviosos, a estar més tristos o a
tenir més probabilitat de patir un problema de salut mental, i també que l’impacte
de la pandèmia ha estat més negatiu entre els infants socialment desfavorits. Les
desigualtats per classe social en el benestar emocional dels infants s’han
incrementat: els infants de classe baixa presenten una evolució més negativa en el
període 2018-2020 que els infants de classe social alta (vegeu el gràfic 15).
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Gràfic 15. Evolució d’indicadors de benestar emocional dels infants de 4 a 14 anys de
Catalunya per classe social (2018-2020)

 La desigualtat relacionada amb l’impacte del capital educatiu familiar en
l’acompanyament a l’escolaritat en un context de treball a distància o de
presencialitat discontínua. Per entendre les desigualtats educatives, cal
remetre’ns especialment a aspectes relacionats amb l’origen familiar, i més
concretament amb el capital educatiu dels progenitors, que condiciona els
recursos educatius disponibles a casa, la identificació amb l’escola,
l’acompanyament familiar a l’escolaritat o les expectatives educatives dels
alumnes, per citar alguns exemples.
Tot i la prevalença de desigualtats, val a dir que l’escola és un dels instruments
d’igualació de les oportunitats educatives més importants, circumstància que
s’ha afeblit arran del tancament dels centres i de les situacions de confinament
que s’han anat produint al llarg dels anys de pandèmia. Les famílies socialment
més capitalitzades tendeixen a garantir un suport educatiu més gran als infants
al marge del paper que hi té l’escola.
Aquesta és una realitat que afecta especialment els centres amb elevada
complexitat, atesa la seva composició social especialment desfavorida. L’alumnat
socialment desfavorit, majoritari en centres amb elevada complexitat educativa,
no té les mateixes oportunitats d’acompanyament escolar en l’àmbit familiar, en
termes comparatius, que l’alumnat socialment afavorit.
 La desigualtat educativa derivada de la bretxa digital. El tancament dels
centres educatius i les situacions de confinament domiciliari, així com la
necessitat de desenvolupar l’activitat lectiva en modalitat “a distància”, han
evidenciat la dificultat de garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats
amb l’existència d’una part de l’alumnat que no disposa a la llar dels recursos
tecnològics necessaris per desenvolupar l’activitat lectiva de manera virtual, en
part per efecte de la bretxa digital. Aquesta circumstància és especialment
prevalent en els centres amb elevada complexitat educativa.
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L’aposta per la presencialitat a les escoles
Durant el darrer trimestre del curs 2019/2020, per efecte del confinament, es va
constatar la dificultat d’atendre telemàticament l’alumnat socialment desfavorit,
especialment gran en el cas dels centres amb elevada complexitat. La represa de
l’activitat lectiva en les condicions de confinament va plantejar riscos, com ara: a)
per efecte de la bretxa digital, el risc que una part de l’alumnat no disposava a la
llar dels recursos tecnològics necessaris per desenvolupar l’activitat lectiva de
manera virtual; b) per efecte del nivell més baix d’autonomia i d’habilitats digitals
dels infants petits, el risc de condicionar el seguiment en situació de confinament
de les activitats lectives per part d’aquests al paper d’acompanyament que volgués
tenir cada família en particular, la qual cosa podia contribuir a reforçar l’impacte
de l’origen social familiar en el desenvolupament de l’infant; c) per efecte de la
segregació escolar, el risc que els centres d’alta complexitat, que presenten una
elevada concentració d’alumnat socialment desfavorit, tinguessin més dificultats
per garantir que les activitats lectives arribessin al conjunt de l’alumnat i que
aquest rebés l’acompanyament necessari i adequat a les seves necessitats, i d)
objectivament, atès que la interrupció de l’activitat lectiva ordinària suposava un
obstacle de cara a consolidar els aprenentatges de l’alumnat i de completar el
programa curricular previstos a inici de curs per a cada nivell educatiu, el risc d’un
efecte confinament en les trajectòries escolars de l’alumnat.
Amb el pas de les setmanes i amb la represa telemàtica del curs, després de
Setmana Santa, la gran majoria dels centres va iniciar un treball més estructurat
amb l’alumnat. Al seu torn, el Departament d’Educació va oferir models de
propostes didàctiques als centres per treballar durant el 3r trimestre, amb
propostes de diferents nivells i àmbits curriculars que ajudessin a mantenir
l’activitat formativa, va crear entorns virtuals d’aprenentatge Moodle perquè els
centres poguessin dur a terme la docència en línia i va començar el procés de
repartiment de 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que no en
disposessin per seguir el curs des de casa. Així mateix, el Departament d’Educació
va publicar les instruccions amb els criteris d’avaluació del curs, que preveien que
la qualificació de la tercera avaluació en cap cas podria modificar de manera
negativa l’avaluació dels aprenentatges assolits entre el setembre de 2019 i el març
de 2020.
En la pràctica, però, el Síndic va constatar que durant el tercer trimestre del curs
2019/2020 molts alumnes socialment desfavorits no van poder seguir l’activitat
lectiva programada de manera adequada durant el curs 2019/2020, malgrat les
actuacions dutes a terme per administracions, centres i professorat, no només per
problemes de connectivitat, sinó també per dèficits d’acompanyament familiar i
per problemes de desafecció escolar accentuats en l’actual situació de confinament.
Tot i defensar la represa telemàtica del curs durant el darrer trimestre del curs
2019/2020 per sobre de la suspensió de l’activitat lectiva, per mantenir hàbits de
treball i evitar les diferències que s’estaven produint entre centres escolars les
dues primeres setmanes de confinament, la interrupció de l’activitat lectiva
presencial d’ençà del tancament dels centres va suposar una dificultat a l’hora de
consolidar els aprenentatges i atendre les necessitats educatives de l’alumnat, i
també van accentuar alguns riscos relacionats amb la continuïtat de les trajectòries
educatives de l’alumnat amb més dificultats d’escolarització. L’activitat lectiva a
distància no garantia el bon desenvolupament del currículum per al conjunt de
l’alumnat.
La durada limitada d’aquesta situació excepcional, en aquell moment un trimestre,
feia pensar en la possibilitat que aquest efecte es pogués revertir durant el curs
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2020/2021. Si s’allargava i no s’adoptaven les mesures necessàries, però, l’impacte
educatiu de la no presencialitat als centres podia tenir un caràcter més estructural.
El Síndic va recordar que la no presencialitat o la semipresencialitat no es podien
mantenir de cara al curs 2020/2021, en la mesura que fos possible.
El mes de maig de 2020, el Síndic va presentar l’informe Els centres educatius amb
elevada complexitat davant la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19, en què
posava de manifest, entre d’altres aspectes, les dificultats relacionades amb
l’atenció educativa a l’alumnat socialment desafavorit, especialment per als
centres amb elevada complexitat, en la situació de confinament i en les condicions
d’educació no presencial. Aquest informe destacava la importància de la
presencialitat de cara al curs 2020/2021.
Per fer-ho possible, el Departament d’Educació va anunciar l’augment de les
plantilles dels centres en l’actual context de pandèmia, de més de 8.000
professionals, que també afectava la provisió de professorat assignat a aules
d’acollida o de personal de suport educatiu, com ara promotors escolars o tècnics
d’integració social. El PMOE, exposat anteriorment, ha permès donar un suport
específic més gran als centres amb elevada complexitat en el context de pandèmia.

La lluita contra la bretxa digital a través de la creació i l’impuls del Pla d’educació
digital
Malgrat la priorització de la presencialitat, els cursos 2019/2020, 2020/2021 i
2021/2022 s’han desenvolupat en determinants períodes, territoris o centres amb
mesures de semipresencialitat o no presencialitat.
L’experiència ja viscuda durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 va constatar
la incidència de la bretxa digital en el seguiment de l’activitat lectiva no presencial,
particularment en el cas de l’alumnat socialment desafavorit. Els centres han
manifestat que una part significativa de l’alumnat socialment desafavorit no va
poder seguir el curs per la manca de dispositius electrònics i connectivitat.
Des d’aleshores, s’ha constatat l’esforç desenvolupat pel Departament d’Educació
i les administracions locals a l’hora de distribuir dispositius electrònics per a
alumnat que no tenia ordinador o connectivitat per efecte de la bretxa digital, però
també que no tot l’alumnat que es trobava en aquesta situació va rebre a temps un
dispositiu electrònic per desenvolupar l’activitat lectiva. Sobre una previsió inicial
de distribuir dispositius electrònics i/o connectivitat a 33.534 alumnes el curs
2019/2020, que ja no cobria el conjunt de necessitats existents, només dues
terceres parts d’aquest alumnat havia rebut els dispositius i la connectivitat a
finals del mes de maig, com a conseqüència de la logística prevista, que comportava
un circuit complex d’adquisició i preparació dels dispositius per poder ser utilitzats
pels alumnes, i també de magatzem i distribució per fer-los arribar al seu domicili.
A mitjan juliol de 2020, el Govern va aprovar una inversió de 184,8 milions d’euros
fins al 2025 per al Pla d’educació digital a Catalunya (106 milions d’euros per al
curs 2020/2021), el qual incorpora el Projecte estratègic per l’acceleració de la
transformació digital dels centres educatius de Catalunya i abordatge de la bretxa
digital. Aquest projecte preveu l’adquisició d’un volum estimat de 300.000
dispositius portàtils per als centres, amb un finançament de 99,7 milions d’euros,
amb la distribució de 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable
de totes les etapes, amb una inversió de 31,7 milions d’euros. L’objectiu és
assegurar que l’alumnat pugui seguir les classes en cas d’un nou confinament o
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d’un escenari d’educació híbrida (amb priorització en el repartiment de dispositius
serà a partir de 3r d’ESO fins a la postobligatòria).
Aquest projecte també preveu la instal·lació de xarxes LAN-wifi a 1.230 centres
educatius públics que encara no en tenen, que suposa una inversió total de 23,5
milions d’euros, la qual cosa permetrà als centres connexions simultànies de
diversos dispositius, capacitat suficient per a pràctiques col·laboratives, eines
telemàtiques de comunicació i d’altres usos que requereixin la connexió
generalitzada i permanent de dispositius dins els centres educatius, i també
l’adquisició de fins a 85.000 dispositius addicionals per al professorat, amb una
inversió de 29 milions d’euros.
Les darreres informacions rebudes constaten que l’estiu de 2021 s’havia lliurat el
100 % del total d’ordinadors de docents (71.121) i s’havia finalitzat el repartiment
d’ordinadors d’alumnat en les etapes de 3r d’ESO fins a CFGM, i a l’alumnat
vulnerable a partir de 5è de primària. Pel que fa a la connectivitat, es van cobrir
totes les necessitats al 100 % a finals del 2020 i són els centres educatius els qui
n’han fet la distribució a l’alumnat que tenia aquesta necessitat.

L’increment de l’absentisme escolar als centres amb elevada complexitat per efecte de
la pandèmia
Un dels àmbits d’actuació prioritària en els centres amb elevada complexitat és la
lluita contra l’absentisme escolar. En el marc de les seves actuacions, el Síndic
constata l’elevada prevalença de l’absentisme escolar entre l’alumnat de
determinats centres de màxima complexitat, especialment amb elevada
concentració d’alumnat d’ètnia gitana, així com també, en ocasions, la poca
incidència de la intervenció dels serveis socials sobre el conjunt de casos
d’absentisme. La crisi derivada de la covid, a més, ha comportat en molts d’aquests
centres un increment molt significatiu de l’absentisme greu, molt greu o crònic,
amb més d’un 25 % de faltes (26-50 %, 51-75 % i 75%-100 %, respectivament).
La por de possibles contagis o les facilitats per fugir dels mecanismes de control
en un context en què la presencialitat als centres ha estat discontinua són factors
que han accentuat aquesta situació.
En el marc de l’actuació AO-00022/2018 sobre la situació d’un institut escola de
màxima complexitat, per exemple, el Síndic va constatar, de mitjana, el desembre
de 2019, un 25,2 % d’alumnes que presentaven un absentisme greu, molt greu o
crònic a primària, amb més d’un 25 % de faltes d’assistència a classe (26-50 %,
51-75 % i 75 %-100 %, respectivament), i un 42,2 % d’alumnat que presentava
aquesta situació a secundària. El curs 2020/2021 es va produir un increment molt
significatiu de l’absentisme crònic: dels 15 alumnes crònics a primària a 153, dels
quals la majoria haurien passat de lleus-intermitents a crònics, i 25, de no ser
crònics a no assistir cap dia al centre.
El Departament d’Educació informa que, durant el curs 2020/2021, les comissions
locals d’absentisme centren els seus esforços en el seguiment de l’absentisme
derivat de la pandèmia per la covid, per garantir el retorn als centres.
Els centres amb elevada complexitat que disposen de la figura del promotor
escolar, generalment amb una presència alta d’alumnat d’ètnia gitana, o del TIS
posen en valor la tasca desenvolupada per aquests perfils professionals, tant pel
que fa al seguiment dels alumnes com també de les famílies.
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El promotor escolar és un professional comunitari que treballa en els centres
escolars, que coneix i participa de la realitat del poble gitano, i que ajuda a
potenciar la participació de les famílies del poble gitano en l’educació, les informa
sobre l’accés a l’oferta educativa i de lleure, i crea vincles entre la comunitat
gitana, el centre educatiu i el seu entorn. També és una figura clau en la prevenció
de l’absentisme entre l’alumnat gitano.
El PMOE 2020-21 impulsa, entre d’altres aspectes, l’ampliació de la dotació
econòmica adreçada a implementar el Projecte promoció escolar a les zones amb
alt percentatge d’alumnat gitano.
El Departament d’Educació informa que aquesta ampliació va permetre que el
Departament d’Educació assumís la totalitat del cost del projecte a les zones on
s’havia desenvolupat fins al curs 2019/2020 (9 zones), on es cofinançava el 50 % del
projecte, així com tornar a incorporar zones que anteriorment hi havien participat
i altres zones que en els darrers anys havien sol·licitat poder incorporar-s’hi.
El curs 2021/2022 hi ha 12 figures de promotors més que el curs 2019/2020 en dotze
territoris diferents. L’increment pressupostari per part del Departament d’Educació
ha passat dels 112.500 euros el curs 2019/2020 als 598.500 euros per al curs
2021/2022.
Quadre 5. Evolució de les dotacions de promotors escolar escolars

Promotors

2019/2020

2020/21

2021/22

9 mitges jornades
cofinançades al 50
% pel Departament
d’Educació

18 jornades
finançades al 100
% pel Departament
d’Educació

21 jornades senceres
finançades al 100
% pel Departament
d’Educació

Font: Departament d’Educació.

Les diferències entre sectors de titularitat en la resposta a la pandèmia: més
presencialitat al sector concertat que al sector públic al batxillerat
La pandèmia ha comportat limitacions als centres a l’hora de desenvolupar la seva
activitat de manera presencial. Així, per exemple, en les instruccions per al curs
2020/2021 dels centres educatius de Catalunya, del 30 de juny de 2020, el
Departament d’Educació va preveure la conveniència de planificar una reducció de
la presencialitat per si s’havia d’aplicar en circumstàncies excepcionals, o per si no
es podia garantir aquesta presencialitat per a tot l’alumnat del centre, i determinava
que aquesta presencialitat no podia ser inferior del 50 % de l’horari.
Atenent l’evolució de la pandèmia, el 29 d’octubre de 2020, el Departament
d’Educació va emetre un comunicat sobre noves mesures sanitàries en què
exposava l’obligació de reduir la presencialitat de l’alumnat d’estudis postobligatoris,
això és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau
superior. Aquesta reducció de la presencialitat es va mantenir fins al 26 d’abril.
Al llarg d’aquests sis mesos, el Síndic va rebre queixes referides a les restriccions
relacionades amb l’assistència presencial als centres de l’alumnat de batxillerat i
amb possibles diferències en l’aplicació d’aquesta mesura entre centres públics i
concertats.

164

EL DESPLEGAMENT DEL PACTE EN LA CONSOLIDACIÓ DELS PROJECTES DELS CENTRES D’ELEVADA COMPLEXITAT

L’anàlisi de la mesura de reducció de la presencialitat al batxillerat va evidenciar
una gran disparitat interna de situacions, les quals van poder generar greuges i
també accentuar desigualtats educatives.
D’una banda, el Síndic va constatar que hi havia un comportament diferenciat en
funció de la titularitat dels centres, de manera que els centres públics van tendir a
fer, encara que no tots i amb variacions al llarg del període, una presencialitat del
50 %, mentre que els centres concertats van tendir a fer una presencialitat
clarament superior al 50 %. A més, en molts centres públics, la no presencialitat es
va desenvolupar en dies alterns, mentre que en el cas de diversos centres
concertats la no presencialitat es va concentrar a les tardes, tot mantenint
l’assistència diària al centre.
Addicionalment, el Síndic també va constatar centres concertats que van mantenir
la presencialitat del 100 % (o quasi) durant l’horari pròpiament lectiu, on es
desenvolupa l’activitat curricular, concentrada als matins, i que la no presencialitat
es va limitar a les activitats complementàries, ubicades a les tardes. En el cas dels
centres públics, la no presencialitat es va concentrar íntegrament en l’horari lectiu.
I finalment, el Síndic també va constatar que la complexitat del centre no sempre
va condicionar el model i la intensitat de la reducció de la presencialitat duta a
terme. Alguns instituts públics de màxima complexitat van mantenir una
presencialitat durant mesos del 50 % al batxillerat, mentre que la majoria de
centres concertats de mitjana o baixa complexitat van mantenir una presencialitat
a l’entorn del 70-90 %. Davant d’aquest fet, el Síndic va recordar que ja va demanar
mesures de discriminació positiva envers centres de màxima complexitat, amb
l’objectiu de garantir l’atenció adequada de les necessitats educatives específiques
del seu alumnat.
Convé recordar que, tal com ja va recordar el Síndic al Departament d’Educació,
l’activitat lectiva a distància no garanteix plenament el bon desenvolupament del
currículum per al conjunt de l’alumnat, especialment entre l’alumnat socialment
desafavorit, que presenta més dificultats per seguir l’activitat lectiva programada
per problemes de connectivitat i per dèficits d’acompanyament familiar.
Respecte a la dispersió de respostes entre centres, el Síndic ja va denunciar al llarg
dels mesos de confinament i també amb els plans de reobertura que, si bé és cert
que els centres disposen d’un ampli marge d’autonomia pedagògica, organitzativa
i de gestió, també ho és que aquesta autonomia té límits, i que no hauria de ser
emprada per establir diferències (i desigualtats) quant a l’assistència dels infants
als centres o quant al gaudi del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats. Convé
posar de manifest que, segons estableix la LEC, “el màxim aprofitament educatiu”
i “l’equitat” són criteris que han d’inspirar el desenvolupament del projecte
educatiu de centre. Les diferències entre centres que suposen o generen desigualtats
educatives per als alumnes van més enllà del que es pot considerar com a
admissible des de la perspectiva del respecte a aquests marges d’autonomia.
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6. EL DESPLEGAMENT DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A
CATALUNYA EN ALTRES ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Àmbit 1. Aprovació d’un nou
decret d’admissió d’alumnat amb
més instruments per combatre la
segregació escolar

Nivell de compliment

Actuació 2. Comissions d’estudi de
bones pràctiques per combatre la
segregació en diversos àmbits
 Analitzar, per mitjà d’una comissió
d’estudi específica, mesures efectives
de lluita contra la segregació escolar
de l’alumnat amb necessitats
educatives especials, en el marc d’un
sistema educatiu inclusiu.

No iniciat /
No complert

Àmbit 2. Elaboració d’orientacions
relacionades amb la programació
de l’oferta i la gestió del procés
d’admissió

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Nivell de compliment

Actuació 4. Criteris en la gestió de les
sol·licituds
 Garantir una aplicació equitativa
del principi d’educació inclusiva entre
l’alumnat amb necessitats educatives
especials socialment desfavorit
(incorporació tardana, alumnat
estranger, etc.) i adoptar, si escau,
mesures per evitar una tendència
més gran a escolaritzar-se en centres
d’educació especial que en centres
ordinaris, en comparació amb la resta
d’alumnat amb necessitats educatives
especials.

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

6.1. LA SEGREGACIÓ ESCOLAR DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS
EDUCATIVES ESPECIALS: L’EDUCACIÓ INCLUSIVA
Un dels compromisos del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya era
analitzar, a través d’una comissió d’estudi específica, l’aplicació del principi
d’educació inclusiva en l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
especials. Aquesta comissió es va crear a finals de l’any 2020 i els seus treballs es
van desenvolupar fins a mitjan any 2021, treballs que van cloure amb l’elaboració,
per part del Síndic de Greuges, de l’informe L’educació inclusiva a Catalunya
(setembre de 2021).
La Convenció dels drets de les persones amb discapacitat (2006) reconeix
expressament el dret a l’educació inclusiva com a model indispensable perquè tot
l’alumnat rebi una educació de qualitat i per garantir la universalitat i la no
discriminació en el dret a l’educació. L’aprovació del Decret 150/2017, de l’atenció
educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, va pretendre donar
un nou impuls al model d’escola inclusiva a Catalunya. Malgrat això, l’anàlisi de la
realitat del sistema educatiu posa de manifest la persistència d’algunes mancances
relacionades amb l’atenció a la diversitat i amb les dificultats en l’aplicació efectiva
del model d’educació inclusiva que preveu la normativa vigent.
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La insuficiència de recursos no és l’únic gran obstacle per fer efectiu un sistema
educatiu inclusiu: la necessitat d’un canvi cultural en el professorat i les famílies
Un dels problemes que ha tingut el desplegament del model d’educació inclusiva
ha tingut a veure amb la insuficiència de recursos, sobretot personals, per a
l’atenció educativa de l’alumnat amb necessitats educatives especials. La saturació
dels EAP i la manca de la seva intervenció, el desplegament encara insuficient dels
recursos dels SIEI o la insuficiència de personal d’atenció educativa als centres són
dèficits estructurals que dificulten l’atenció adequada de l’alumnat amb necessitats
educatives especials als centres ordinaris. El Síndic continua constatant, a través
de les queixes rebudes, la manca de recursos suficients als centres educatius per
atendre adequadament l’alumnat amb necessitats educatives especials amb
garanties d’inclusió escolar, per la qual cosa insisteix a dotar els centres ordinaris
de més recursos, ja sigui a través de la provisió suficient de mestres d’educació
especial, a través de l’assignació de personal d’atenció educativa i de suport
necessari, a través de la implantació dels SIEI o a través d’altres mesures de suport
previstes en el Decret 150/2017. Encara hi ha alumnat que no és assignat per l’EAP
a determinats centres ordinaris i no s’hi escolaritza per manca de SIEI.
Tot i això, la suficiència de recursos als centres és una condició necessària però no
suficient per desplegar el model d’educació inclusiva. De fet, en els darrers anys,
el Departament d’Educació ha incrementat significativament la dotació de recursos
als centres i aquesta millora no s’ha traduït necessàriament amb un avenç
igualment significatiu en l’aplicació del model d’educació inclusiva. Al llarg de la
darrera dècada, per exemple, en el cas dels Suports intensius per a l’escolarització
inclusiva (SIEI), quasi s’ha triplicat el nombre de SIEI, de 316 el curs 2010/2011 a
895,5 en el curs 2020/2021, s’ha pràcticament doblat la dotació d’hores de personal
auxiliar de suport contractades als centres públics, de les 23.971 hores del curs
2010/2011 a les 40.465 hores del curs 2020/2021, i també s’ha incrementat la
subvenció per als centres concertats per personal per atendre alumnat amb
necessitats educatives especials, tot i que també ho ha fet el nombre d’alumnat
amb necessitats educatives especials escolaritzat als centres ordinaris.
Un dels obstacles estructurals a l’hora d’aconseguir un sistema educatiu inclusiu
és, per sobre de tot, la manca de canvi cultural de paradigma en la pràctica
professional per l’aplicació del model d’educació inclusiva. I és que una part
important del professorat encara continua considerant que l’educació inclusiva
afecta només l’alumnat amb necessitats educatives especials, que l’atenció
d’aquest alumnat és responsabilitat principal del personal de suport i que la seva
inclusió depèn fonamentalment de la provisió d’aquests suports específics
addicionals, sense la necessitat de modificar la mateixa pràctica professional i la
dinàmica de funcionament de l’aula.

La consolidació de l’escolarització als centres d’educació especial és un indicador
estructural de segregació escolar
La consolidació de l’escolarització d’alumnat en centres d’educació especial,
malgrat els avenços normatius cap a un model d’educació inclusiva, o la resistència
important d’una part de les famílies d’alumnat amb necessitats educatives
especials a escolaritzar en centres ordinaris perquè consideren que no els
proporcionaran una atenció especialitzada suficient són indicatius de dèficits en
l’aplicació del principi d’educació inclusiva i de reproducció de la segregació
escolar de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
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Malgrat els avenços normatius cap a un model d’educació inclusiva, que propugna
que l’alumnat es pugui escolaritzar en centres ordinaris, la presència d’alumnat en
centres d’educació especial es manté força estabilitzada en els darrers quinze anys,
al voltant dels 7.000 alumnes, amb una lleugera tendència a incrementar-se després
de l’aprovació del Decret 150/2017, contràriament al que caldria esperar. De fet, el
curs 2020/2021 ha estat aquell en què s’han escolaritzat més alumnes en valors
absoluts en centres d’educació especial en el període observat, 7.818 (vegeu la taula
41). Dins el conjunt d’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial, cal
destacar la presència d’alumnat d’edats primerenques. El curs 2020/2021, prop de
300 infants (289) escolaritzats en centres d’educació especial tenen de 3 a 5 anys.
Taula 41. Evolució de l’alumnat amb necessitats educatives especials en el sistema
educatiu (2005-2021)

Cursos

Alumnes amb NEE Alumnes en cenescolaritzats en
tres d’educació
centres ordinaris
especial

Total d’alumnes
amb NEE

% d’alumnes amb
NEE en centres
ordinaris

2005/2006

15.795

6.779

22.574

70,0

2006/2007

17.074

6.828

23.902

71,4

2007/2008

17.310

6.810

24.120

71,8

2008/2009

19.525

6.868

26.393

74,0

2009/2010

20.282

6.615

26.897

75,4

2010/2011

18.407

6.369

24.776

74,3

2011/2012

18.939

6.568

25.507

74,3

2012/2013

18.068

6.744

24.812

72,8

2013/2014

17.759

6.927

24.686

71,9

2014/2015

18.164

7.147

25.311

71,8

2015/2016

18.625

7.282

25.907

71,9

2016/2017

24.696**

6.919

31.612**

78,1**

2017/2018

23.857

6.839

30.696

77,2

2018/2019

26.844

7.087

33.931

79,1

2019/2020

29.374

7.456

36.830

79,8

2020/2021

29.028

7.818

36.846

78,8

Font: Departament d’Educació.
Nota: **les dades dels centres ordinaris corresponen a alumnat d’INF, PRI i SEC. Alhora, cal tenir present que s’han
afegit categories de reconeixement de NEE respecte de les dades de cursos anteriors. Aquest canvi s’ha degut a
l’aprovació de l’Ordre ENS/293/2015, de 18 de setembre, de creació del Registre d’alumnes i del fitxer de dades de
caràcter personal associat, i a la posterior implantació d’aquest registre (RALC) en què s’han d’inscriure tots els
alumnes matriculats als centres educatius d’ensenyaments reglats no universitaris de Catalunya. El RALC és l’única
font de dades d’identificació dels alumnes, de manera que s’interrelaciona amb la resta de sistemes d’informació
del Departament, com, per exemple, la GEDAC (aplicació per a la gestió d’escolarització).
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S’ha reduït la sobrerepresentació de l’alumnat estranger als centres d’educació especial
La manca de criteris unívocament orientats a la inclusió afavoreix l’existència de
desigualtats en l’aplicació del principi d’educació inclusiva en funció de les
característiques de l’alumnat i la sobrerepresentació de determinats col·lectius en
els centres d’educació especial.
Aquesta desigualtat s’observa especialment en l’escolarització de l’alumnat de
nacionalitat estrangera. El pes del fet migratori als centres d’educació especial és
superior que el pes del fet migratori als centres ordinaris. El curs 2019/2020, la
proporció d’alumnat estranger en els centres d’educació especial, el 16,7 %, és
lleugerament més elevada que la proporció d’alumnat estranger escolaritzat als
centres ordinaris, el 14,9 %. Aquest desequilibri s’ha mantingut més o menys
estable en els darrers quatre cursos escolars. En tots els cursos observats, els
percentatges d’alumnat estranger en els centres d’educació especial sempre són
més elevats que els percentatges d’aquest alumnat als centres ordinaris (vegeu la
taula 42).
El nombre d’alumnat estranger entre els cursos 2016/2017 i 2019/2020 als centres
d’educació especial ha tendit a créixer, del 14,2 % al 16,7 %, de manera similar al
que ho ha fet en els centres ordinaris en els ensenyaments obligatoris. Entre
aquests cursos, el pes de l’alumnat estranger en els ensenyaments de règim
general ha passat del 12,7 % al 14,9 %.
Taula 42. Evolució de l’alumnat d’educació especial per nacionalitat a Catalunya,
2010-2020
% (educació espe- % (ensenyaments
cial)
règim general)

Total

Estrangers

2010/2011

6.369

1.206

18,9

13,5

2011/2012

6.568

1.365

20,8

13,4

2012/2013

6.744

1.411

20,9

13,2

2013/2014

6.929

1.356

19,6

13

2014/2015

7.147

1.418

19,8

13,2

2015/2016

7.286

1.382

19

12,8

2016/2017

6.919

983 (1)

14,2

12,7

2017/2018

6.839

1.048

15,3

13,6

2018/2019

7.087

1.116

15,7

14,4

2019/2020

7.456

1.246

16,7

14,9

Font: Departament d’Educació.
Nota: (1) canvi en la metodologia de càlcul de l’alumnat de nacionalitat estrangera

Davant d’aquest fet, el Departament d’Educació ha manifestat al Síndic de Greuges
que no hi ha cap voluntat ni mesura prevista que expliqui aquesta sobrepresentació
de l’alumnat estranger als centres d’educació especial, ni observa cap factor, ni a
favor ni en contra, que pugui afectar el procés de valoració i orientació que es fa
de l’alumnat estranger amb necessitats educatives especials.
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Si bé no necessàriament és conseqüència d’una acció prevista pel Departament
d’Educació, el Síndic de Greuges ha recordat que aquesta realitat pot estar
emmascarant una situació vulneradora del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
En el cas de l’alumnat estranger amb necessitats educatives especials, per exemple,
aquesta sobrerepresentació es pot deure al desconeixement del principi d’educació
inclusiva que orienta el nostre sistema educatiu per part de les famílies immigrades,
a la major complexitat de les necessitats educatives a atendre (incorporació tardana,
desconeixement de la llengua, etc.) d’aquest alumnat o a una possible major
propensió dels EAP a fer dictàmens d’escolarització en centres d’educació especial,
especialment entre l’alumnat d’incorporació tardana amb necessitats educatives
especials, entre altres factors.
Val a dir que la sobrerepresentació de l’alumnat estranger en els centres d’educació
especial també s’observa, de manera més matisada, quan s’analitza la prevalença de
necessitats educatives especials entre l’alumnat estranger escolaritzat en els centres
ordinaris. La proporció d’alumnat estranger amb necessitats educatives especials en
els ensenyaments d’educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria
és del 17 %, mentre que l’alumnat estranger escolaritzat en aquesta etapa és del 16,2
%, prop d’un punt percentual més (vegeu la taula 43). La complexitat afegida
associada a la concurrència de necessitats vinculades a l’origen migrant i necessitats
educatives especials pot ser un dels factors explicatius.
Taula 43. Alumnat escolaritzat als centres d’educació especial per nacionalitat (2019/2020)

Alumnat estranger

Alumnat total

%

1.246

7.456

16,7

Ensenyaments de règim general (alumnat
total)

207.025

1.385.048

14,9

Educació infantil de segon cicle, educació
primària i ESO (alumnat amb necessitats
educatives especials)

5.008

29.374

17,0

Educació infantil de segon cicle, educació
primària i ESO (alumnat total)

166.375

858.616

16,2

Educació especial

Font: Departament d’Educació.

La concentració de mesures de suport és un factor explicatiu de les diferències en la
distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials entre centres ordinaris
D’acord amb el Decret 11/2021, l’assignació de llocs escolars a l’alumnat amb
necessitats educatives especials es fa a través de la reserva de places per resolució
motivada de la direcció dels serveis territorials del Departament, a proposta de la
respectiva Comissió de Garanties d’Admissió, amb el corresponent informe de
l’EAP de reconeixement de necessitats específiques de suport educatiu. Els
informes especialitzats i les necessitats específiques de l’alumnat i els recursos
finançats amb fons públics de què disposa el centre per atendre-les són alguns
dels criteris que es tenen en compte a l’hora de determinar el centre assignat, i
també la voluntat dels pares, mares o tutors expressada en la seva sol·licitud
d’admissió (article 57).
En tot cas, correspon a l’Administració educativa garantir l’existència de tots els
mecanismes de suport necessaris per al desenvolupament de cada infant en els
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centres (ajudes mecàniques, especialistes, personal de suport educatiu, etc.). Per
determinar en cada cas quina pot ser la necessitat concreta dels alumnes que
requereixen una atenció específica, els EAP valoren les necessitats educatives per
determinar quin tipus de suports són necessaris en cada moment de l’escolarització
de l’alumnat. Es tracta d’una avaluació que s’ha d’actualitzar en cada etapa
educativa i sempre que ho requereixi l’evolució personal i educativa de l’alumnat.
Amb caràcter general, segons exposa el Departament d’Educació, a l’educació
infantil de segon cicle s’orienta l’alumnat als centres ordinaris i es manté aquesta
opció sempre que els recursos que poden oferir aquests centres donin resposta a
les necessitats específiques de l’alumne que es puguin presentar posteriorment,
d’acord amb la seva evolució i el seu desenvolupament individual, i també amb el
que exposa el dictamen d’escolarització i el pla individualitzat.
Ara bé, no tots els centres educatius disposen dels serveis de suport necessaris per
garantir un entorn inclusiu que permeti garantir a l’alumnat amb necessitats
educatives especials el dret a l’educació en condicions d’igualtat. Els recursos de
suport intensiu per a l’escolarització inclusiva, com ara els SIEI, que contribueixen
a l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives especials més severes, i
els professionals del CEEPSIR, que col·laboren en l’establiment d’estratègies
organitzatives i metodològiques per millorar la qualitat de la resposta educativa
adreçada a aquest alumnat, no són recursos a disposició de tots els centres
ordinaris, la qual cosa determina, en molts casos, l’itinerari d’escolarització dels
alumnes amb necessitats educatives especials. A tall il·lustratiu, mentre que hi ha
més de 2.000 centres de primària i més de 1.000 centres de secundària, el curs
2020/2021 el sistema educatiu disposa de 895,5 SIEI. Això significa que, tot i el
creixement experimentat en els darrers, posteriorment analitzat amb deteniment,
més de dues terceres parts dels centres no tenen SIEI, bé a primària, bé a
secundària.
Per comprendre la distribució desequilibrada d’alumnat amb necessitats educatives
especials entre els centres, doncs, cal fer menció de la insuficiència de recursos de
suport i a una distribució dels recursos que obliga aquest alumnat a seguir
itineraris educatius determinats, a diferència de la resta d’alumnat que no
presenta necessitats educatives especials.
El Departament d’Educació exposa que a partir de l’entrada en vigor del Decret
150/2017, d’educació inclusiva, el nombre de SIEI s’ha anat incrementant, tant a
l’etapa d’educació infantil i primària com a l’etapa de secundària obligatòria, i
també que la detecció de necessitats de recursos SIEI es fa des de l’EAP i la
priorització d’aquestes necessitats es porta a terme en el si de la comissió
d’educació inclusiva, que té en compte, entre altres criteris, que la implementació
dels SIEI tingui continuïtat en l’oferta al mateix municipi, en el pas de l’educació
primària a l’educació secundària. Aquests itineraris establerts en el pas a
secundària, però, representen un dels factors explicatius dels desequilibris més
grans existents en la composició dels centres ordinaris en aquesta etapa educativa.
En efecte, el fet que no tots els centres disposin de recursos de suport intensiu fa
que la distribució de l’alumnat amb més necessitat de suport es concentri en els
centres educatius que disposen d’aquests recursos: vista la concentració de certs
recursos (SIEI, CEEPSIR) en determinats centres educatius, l’escolarització de
l’alumnat amb necessitats educatives especials d’un determinat territori tendeix a
produir-se als centres que concentren els recursos de suport, malgrat que no
siguin els centres que en principi correspondrien a l’alumnat amb els criteris
ordinaris d’adscripció territorial.
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De fet, l’admissió al centre condicionada a la distribució dels recursos, si bé
persegueix garantir una atenció adequada de les necessitats educatives especials,
situa aquest alumnat en una posició de desavantatge educatiu pel que fa al gaudi
de condicions d’escolarització equivalents a la resta de l’alumnat. En aquest sentit,
cal recordar que la proximitat del domicili al centre educatiu és un dels criteris
generals que es tenen en compte per establir l’ordre de prioritat en l’accés al
sistema educatiu, des de la convicció que afavoreix l’interès superior de l’infant en
l’exercici del dret a l’educació. Ben sovint, en canvi, l’alumnat amb necessitats
educatives especials troba obstacles a l’hora de poder-se escolaritzar als mateixos
centres que ho fan alumnes coetanis del seu territori que no presenten necessitats
educatives especials, no tant per garantir una escolarització equilibrada d’aquest
alumnat, sinó perquè la distribució desigual de recursos i suports entre centres no
fa possible aquesta escolarització.
Aquesta dinàmica genera una situació de segregació d’aquest alumnat en
determinats centres, tot i ser adjudicats a llocs reservats amb criteris diferents
dels de proximitat i preferència que s’apliquen per a l’alumnat en general.
En aquest sentit, el Síndic de Greuges considera que el criteri que determina
l’assignació dels recursos de suport als centres hauria de ser fonamentalment la
valoració de les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat de cada
centre, un cop s’hagi distribuït d’acord amb la seva demanda i respecte al principi
d’escolarització equilibrada d’alumnat. L’escolarització equilibrada d’alumnat, en
tot cas, requereix una distribució també equilibrada dels recursos i suports entre
els centres.

Hi ha presència de projectes educatius inclusius però també expulsius
Un dels factors que pot tenir incidència en la distribució no equilibrada d’alumnat
amb necessitats educatives especials als centres ordinaris i en la seva mobilitat és
la diferència existent entre els projectes educatius de centre respecte la inclusió i
l’impacte d’aquestes diferències en l’acollida i l’atenció educativa que hi reben
infants i famílies.
La inclusió comporta un canvi d’enfocament i implica un procés de transformació
en el contingut dels ensenyaments i en els mètodes i les estratègies d’aprenentatge.
La implantació d’aquest model requereix que sigui assumit com a cultura del
centre i que es concreti en el projecte educatiu, en tant que aquest n’orienta
l’activitat pedagògica i els objectius.
La LEC parteix de la consideració que el projecte educatiu constitueix la màxima
expressió de l’autonomia de centre, però aquesta autonomia s’emmarca dins els
principis generals que regeixen el sistema educatiu, i ha de tenir en compte els
criteris organitzatius i pedagògics previstos a la mateixa LEC.
La inclusió apareix àmpliament referenciada com un principi del sistema i com un
dret de l’alumnat, i ha de formar part dels projectes educatius de centre per
garantir que impregna totes les pràctiques del centre educatiu.
Segons la LEC, els projectes educatius dels centres han de considerar els elements
curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes
en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats
(art. 81 LEC).
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A hores d’ara, però, el Síndic constata diferències significatives en la resposta
educativa dels centres que en ocasions evidencien, més enllà dels recursos o altres
dificultats, el fet que no tots els projectes educatius assumeixen un enfocament
inclusiu centrat en les capacitats de l’alumnat ni garanteixen la inclusió en la
mateixa mesura.
Projectes educatius molt centrats en els aspectes acadèmics poden dificultar la
personalització dels aprenentatges i la creació d’entorns veritablement inclusius,
però les dificultats per a la inclusió també poden sorgir en projectes alternatius
diversos.
En aquest sentit, és necessari que l’autonomia pedagògica i organitzativa que es
concreta en la diversitat de projectes educatius prengui com a base la inclusió
efectiva i el dret a l’educació de tot l’alumnat.
En aquest context, el Síndic recorda que el Departament d’Educació i els serveis
educatius tenen atribuïdes, entre les seves funcions, el suport als centres en la
formulació del projecte educatiu (art. 86 LEC) i que aquest suport és necessari per
garantir que el seu contingut i totes les pràctiques escolars tenen en compte la
diversitat i fomenten la inclusió.

L’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives especials als centres concertats
és més baixa que als centres públics
Els desequilibris en l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives
especials entre centres ordinaris estan condicionats també, com ja succeeix amb
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de situacions
socioeconòmiques o socioculturals, per la titularitat dels centres. Els centres
concertats tenen una proporció d’alumnat amb necessitats educatives especials
més baixa que els centres públics. Aquesta realitat s’explica, en part, novament,
per la distribució desigual dels recursos d’atenció a la diversitat en funció de la
titularitat del centre: més endavant s’exposa que els centres concertats disposen
d’una dotació de recursos d’atenció a la diversitat finançats amb fons públics més
baix que el sector públic.
Si es prenen com a referència les sol·licituds presentades en el procés ordinari de
preinscripció per al curs 2020/2021, el 85,5 % de l’alumnat amb necessitats
educatives especials sol·licita en primera opció plaça en el sector públic, mentre
que en el cas de l’alumnat ordinari aquesta proporció decreix fins al 77,1 %. De fet,
les sol·licituds de preinscripció d’alumnat amb necessitats educatives especials
representen el 2,8 % de les sol·licituds totals en el sector públic, i només l’1,6 % en
el sector concertat (vegeu la taula 44).
Aquesta orientació més alta de l’alumnat amb necessitats educatives especials cap
al sector públic en la preinscripció escolar es tradueix, també, en uns nivells
d’escolarització més elevats. A l’educació primària, el 67,8 % de l’alumnat està
escolaritzat en el sector públic, mentre que l’alumnat amb necessitats educatives
especials ho està en el 78,4 %, 11 punts percentuals més. A l’educació secundària
obligatòria, el 64,6 % d’alumnat està escolaritzat en el sector públic, el 73,1 % en el
cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials (vegeu la taula 45).
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Taula 44. Sol·licituds presentades en el procés ordinari de preinscripció per al curs
2020/2021
Públic

Privat

Total

% públic

NEE - A

3.219

548

3.767

85,5

Ordinari

107.319

31.945

139.264

77,1

Total general

115.622

34.022

149.644

77,3

2,8

1,6

2,5

-

% NEE - A

Font: elaboració amb dades del Departament d’Educació.

Taula 45. Alumnat amb necessitats educatives especials en centres ordinaris per sector de
titularitat per al curs 2019/2020
Educació infantil

Educació primària

Educació
secundària
obligatòria

Alumnat NEE A

4.172

14.282

10.920

Sector públic

3.321

11.195

7.985

844

3.054

2.899

7

33

36

79,6

78,4

73,1

Alumnat total

213.352

479.958

331.681

Sector públic

145.075

325.314

214.379

Sector concertat

65.496

147.912

112.470

Sector privat no concertat

2.781

6.732

4.832

68

67,8

64,6

Sector concertat
Sector privat no concertat
% públic

% públic
Font: elaboració amb dades del Departament d’Educació.

Hi ha relació entre la prevalença de necessitats educatives especials i la complexitat
dels centres: els centres de màxima complexitat tendeixen a tenir el doble d’alumnat
amb necessitats educatives especials que els centres de baixa complexitat
Els centres de màxima complexitat tendeixen a tenir deu vegades més alumnat
estranger i sis vegades més alumnat amb necessitats específiques de suport
educatiu (en la majoria dels casos, derivades de situacions socioeconòmiques) que
els centres de baixa complexitat, però també tendeixen a tenir el doble d’alumnat
amb necessitats educatives especials (3,6 % vs. 1,8 %). Com més s’incrementa la
complexitat social dels centres, més tendeix a incrementar-se la proporció
d’alumnat amb necessitats educatives especials (vegeu la taula 46).
Aquest fet es pot explicar per raons vinculades als centres, com ara el caràcter més
inclusiu dels projectes educatius dels centres amb més complexitat o la
disponibilitat més gran de vacants en aquests centres, però també es pot deure a
una possible incidència dels condicionants socioeconòmics familiars en la
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prevalença de necessitats educatives especials de l’alumnat. De fet, quan s’analitza
la relació entre la proporció d’alumnat amb necessitats educatives especials dels
centres amb el nivell d’estudis de les seves famílies, s’observa que, com més baix
és aquest nivell d’estudis de les famílies dels centres, més elevada tendeix a ser la
proporció d’alumnat amb necessitats educatives especials (vegeu el gràfic 16).
Taula 46. Proporció d’alumnat amb necessitats educatives especials per complexitat del
centre i titularitat (2019/2020)
Alumnat NEE A

NEE A (%)

NESE (%)

Estrangers (%)

Molt alta

1.392

3,6

29,1

54,3

Alta

2.811

3,1

19,1

34,1

Mitjana-alta

5.614

2,9

11,4

16,4

Mitjana-baixa

5.419

2,4

8,0

8,2

Baixa

2.379

1,8

5,2

5,9

536

2,0

6,5

10,6

18.151

2,6

10,9

16,0

(Sense complexitat)
Total

Font: elaboració amb dades del Departament d’Educació.

Gràfic 16. Relació entre el percentatge d’alumnat amb necessitats educatives especials i el
nivell d’estudis dels progenitors dels centres a l’ESO (2019/2020)

Font: elaboració amb dades del Departament d’Educació.
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Cal destacar també la prevalença desigual de les necessitats educatives especials
en funció del gènere. Pel que fa a les desigualtats de gènere, tant en els centres
ordinaris com en els centres d’educació especial hi ha més nens amb necessitats
educatives especials que nenes. A l’educació primària, per exemple, el 51,3 % de
l’alumnat escolaritzat en centres ordinaris són nens, però aquesta proporció
augmenta fins al 72,9 % en el cas de l’alumnat amb necessitats educatives especials
escolaritzat en centres ordinaris, i al 68,8 % en el cas de l’alumnat escolaritzat en
centres d’educació especial.
També destaca la infrarepresentació de l’alumnat amb necessitats educatives
especials als ensenyaments no obligatoris i les dificultats de la continuïtat
formativa més enllà de l’educació obligatòria, especialment a la formació
professional, i també les desigualtats d’accés a l’àmbit del lleure.
A través de les queixes rebudes al llarg dels anys, el Síndic també ha constatat que
existeixen dèficits de formació del professorat de l’escola ordinària, els quals
clarament afecten la qualitat de la resposta educativa que s’ofereix, atès que
sovint deriva en la demanda de mesures de suport complementari orientades a
suplir aquestes mancances.
En un altre sentit, la concepció dels recursos de suport com a assignació
individualitzada per a cada alumne amb necessitats educatives especials o la feble
integració del personal de suport a la plantilla dels centres, a més de la insuficiència
de recursos i saturació de serveis anteriorment exposada, tampoc ajuden a
consolidar el model d’educació inclusiva.
En darrer lloc, l’informe assenyala que hi ha mancances en el desplegament del
suport que els centres d’educació especial havien de prestar als centres ordinaris.
Aquesta col·laboració s’ha vist afectada per la manca de formació del personal dels
centres ordinaris sobre escola inclusiva i s’ha vist condicionada per la visió que
tenen sobre la figura del CEEPSIR.

Recomanacions
 Desenvolupar un programa de formació del personal docent i de suport dels
centres als serveis educatius (i famílies) sobre el model d’inclusió, per tal que
tots els actors puguin compartir el marc teòric i les pràctiques associades al
model d’escola inclusiva.
 Establir comissions territorials per a l’educació inclusiva, amb la presència
de tots els serveis que atenen infants i famílies dins i fora de l’àmbit
educatiu, amb l’objectiu que puguin actuar de manera coordinada i garantir
un enfocament comú en les intervencions respectives.
 Establir un pla general de tancament i transformació dels CEE que suposi
la reducció, com a mínim, d’un 70 % de l’alumnat escolaritzat en aquests
centres, de manera que aquests puguin esdevenir recursos d’última ràtio i
de suport intensiu, i es transformin en proveïdors de serveis i recursos per a
l’escola ordinària.
 Augmentar el finançament que el Departament d’Educació destina als
centres ordinaris públics i concertats per fer efectiva l’educació inclusiva de
l’alumnat.
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Recomanacions
 Elaborar un protocol amb criteris per a l’assignació d’alumnat a centres
d’educació especial i una comissió específica de valoració tècnicament
qualificada per a l’admissió a aquests centres.
 Redefinir el paper dels EAP i equips de suport psicopedagògic per avançar
cap a una inclusió efectiva a través del seu assessorament als centres i les
famílies.
 Promoure un pla de foment de la participació dels infants amb necessitats
específiques de suport educatiu a l’oferta de lleure i ajuts per als promotors
de les activitats.

Àmbit 1. Aprovació d’un nou
decret d’admissió d’alumnat amb
més instruments per combatre la
segregació escolar
Actuació 2. Comissions d’estudi de
bones pràctiques per combatre la
segregació en diversos àmbits
 Educació infantil de primer cicle.

Nivell de compliment

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

6.2. LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A L’EDUCACIÓ INFANTIL DE PRIMER CICLE
S’ha acomplert el compromís de crear una comissió d’estudi per analitzar la relació de
l’educació infantil de primer cicle amb la segregació escolar
Una de les actuacions previstes en el Pacte era la creació d’una comissió d’estudi
que analitzés la relació entre l’educació infantil de primer cicle i la segregació
escolar. Aquesta comissió, coordinada per Sheila González i que va comptar amb
la participació de nombrosos tècnics municipals, es va desenvolupar en el marc de
la jornada “La participació dels municipis en la lluita contra la segregació escolar”,
celebrada el 29 d’octubre de 2020.
El resultat d’aquesta comissió d’estudi forma part del contingut de l’informe El
paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, presentat el març
de 2021.
Aquest informe identifica tres dimensions bàsiques per comprendre la relació
entre l’educació infantil de primer cicle i el fenomen de la segregació escolar:
 L’exclusió de l’educació infantil de primer cicle com a forma de segregació. Els
infants de famílies més vulnerables (famílies sense estudis, famílies a l’atur,
famílies estrangeres, etc.) i els barris de menys renda presenten taxes
d’escolarització més baixes. Si bé, estrictament, aquesta desigualtat d’accés no
comporta segregació escolar, en no focalitzar la mirada en la composició social
desigual entre escoles, els públics absents en l’educació formal d’atenció a la
primera infància generen espais socials “segregats” a partir de l’exclusió o el no
accés de determinats perfils familiars.
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 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
social semblen haver ampliat l’escolarització primerenca entre sectors
tradicionalment absents en aquesta etapa. Aquests avenços positius 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.
 L’educació infantil com a instrument de lluita contra la segregació escolar en
etapes posteriors. 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’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.

S’ha reduït en un 19 % l’escolarització a l’educació infantil de primer cicle per efecte de
la pandèmia i l’increment de les desigualtats socioeconòmiques
L’educació infantil de primer cicle és un àmbit estratègic fonamental a l’hora de
promoure els drets i les oportunitats dels infants, especialment perquè ofereix als
infants oportunitats de desenvolupament personal, social, cognitiu i emocional
amb plenes garanties en una etapa primerenca determinant per a la seva trajectòria
vital futura, amb efectes especialment positius per als infants socialment menys
afavorits.
En els darrers anys, però, el Síndic ha destacat que aquest àmbit es caracteritza per
cinc dèficits importants:
 La persistència de les desigualtats socials en l’accés, amb caràcter estructural.
Els infants socialment menys afavorits, amb menys capital social i educatiu
familiar, i que parteixen a priori d’una situació socioeducativament menys
favorable, són els que menys participen a l’educació infantil de primer cicle.
 L’estancament de l’escolarització a aquesta etapa a partir de la crisi econòmica
de 2008, després d’un període de creixement, que s’ha traduït amb una reducció
del nombre d’alumnat matriculat en el període 2011-2014 i amb una estabilització
en el període 2014-2020, tot i que la taxa d’escolarització ha tendit a augmentar
lleugerament per efecte del decreixement demogràfic (vegeu la taula 1).
 La reducció de la inversió pública que rebien els ajuntaments del Departament
d’Educació per efecte de les mesures d’austeritat aplicades, que darrerament
s’han corregit arran d’una sentència del TSJC i de la recuperació de la inversió del
Departament d’Educació.
 Els dèficits de polítiques de beques per garantir l’accés en igualtat d’oportunitats,
després de la supressió l’any 2011 de les subvencions que el Departament
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d’Educació destinava als ajuntaments titulars de llars d’infants per a
l’escolarització d’infants de 0 a 3 anys que es trobessin en situacions
socioeconòmiques desfavorides, sense que actualment hi hagi mecanismes prou
efectius per garantir l’accessibilitat econòmica a l’oferta més enllà d’alguns
municipis que han desenvolupat convocatòries de beques i ajuts, bonificacions i
exempcions, o sistemes de tarifació social.
 La manca d’aprofitament per part dels ajuntaments dels criteris d’admissió
d’alumnat per compensar i combatre les desigualtats d’accés. La manca de
consideració per part dels ajuntaments del criteri de renda (més enllà de la
percepció de la renda mínima d’inserció) a l’hora d’establir prioritat d’accés (per
exemple, no preveure com a criteri que les famílies amb rendes inferiors a l’IRSC
tinguin més punts en l’accés a escoles bressol públiques), o l’establiment per part
d’alguns ajuntaments de criteris de prioritat discriminatoris per a l’accés dels
infants socialment menys afavorits, com ara el criteri d’anys d’empadronament
(que limita les opcions d’accés dels nouvinguts) o de progenitors ocupats (que
limita les opcions d’accés dels infants amb pares o mares en situació d’atur),
dificulta un accés més equitatiu.
Taula 47. Evolució de la taxa d’escolarització a l’educació infantil de primer cicle a
Catalunya (2009/2010 – 2020/2021)
2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Total

86.070

88.552

92.003

84.244

82.091

79.031

79.027

80.913

80.959

79.948

78.244

63.342

Pública

49.351

52.307

56.765

53.064

51.659

50.033

49.946

50.781

50.542

50.077

49.536

41.841

Privada

36.719

36.245

35.238

31.180

30.432

28.998

29.081

30.132

30.417

29.871

28.708

21.501

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

2019/
2020

2020/
2021

Taxa d’escolarització de
0 a 2 anys
(CAT)

33,3

34,4

37,0

35,2

36,0

36,1

37,0

38,2

39,0

39,7

40,3

33,9

Taxa d’escolarització
pública de
0 a 2 anys
(CAT)

19,1

20,3

22,8

22,2

22,7

22,9

23,4

23,9

24,4

24,9

25,5

22,4

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i del Padró d’habitants l’1 de gener de cada any.

Val a dir que el context de pandèmia ha accentuat aquests dèficits. Hi ha hagut
una forta reducció del nombre d’alumnat matriculat a aquesta etapa, d’un 19 %. El
nombre d’alumnat i les taxes d’escolarització se situen per sota dels nivells
existents en el període de crisi econòmica de 2009-2014, previsiblement amb una
afectació més gran entre l’alumnat socialment desfavorit. L’empitjorament de la
situació econòmica de moltes famílies per efecte de la crisi econòmica derivada de
la pandèmia, a més, ha accentuat les desigualtats d’accés.
Aquesta reducció del nombre d’alumnat matriculat pot generar un efecte negatiu
sobre el manteniment de l’oferta, especialment del sector privat, que té actualment
una situació financera més fràgil. La destrucció de l’oferta, en cas que es produeixi,
dificultarà avançar cap a la universalització de l’accés a aquesta etapa.
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A més, des de la perspectiva de la lluita contra la segregació escolar, l’increment
de la iniquitat en l’accés a aquesta etapa suposa augmentar les diferències entre
la composició social de les llars d’infants i la de la realitat social on s’ubiquen.
La infraocupació de l’oferta d’educació infantil de primer cicle, però, també permet
abordar el repte de promoure l’escolarització de l’alumnat socialment desfavorit
sense afectar l’escolarització d’infants de progenitors amb problemes de conciliació
de la vida laboral i familiar, i superar així la tensió que pateixen molts ajuntaments
derivada de la concepció de l’educació infantil com a etapa educativa o com a
instrument per a la conciliació laboral i familiar.

Hi ha riscos associats a la gratuïtat del P2 sense la universalització de l’accés gratuït
a aquesta etapa
El Pla de Govern per a la XIV legislatura presentat el mes de setembre de 2021 pel
Govern de la Generalitat de Catalunya preveu, com a mesura, “avançar cap a la
gratuïtat progressiva de l’educació entre els 0-3 anys a través de diverses línies de
subvenció i finançament que compensin les aportacions de les famílies;
especialment les que es troben en situacions de pobresa o vulnerabilitat”. A través
dels mitjans de comunicació, el Síndic ha tingut coneixement que la previsió del
Departament d’Educació és garantir la gratuïtat inicialment del P2, específicament
al sector públic, amb una dotació de 3.200 euros per plaça als centres públics.
El Síndic valora positivament les garanties de gratuïtat que es vulguin proporcionar
en el futur per a l’alumnat escolaritzat a l’educació infantil, perquè pot afavorir
l’escolarització dels públics actualment absents en aquesta etapa educativa
(alumnat socialment desfavorit, especialment).
Tot i aquesta valoració positiva, el Síndic planteja el risc que aquesta mesura pot
comportar, si es limita la gratuïtat només al sector públic, per a la segregació
escolar al primer cicle d’educació infantil, i si no s’acompanya d’un increment de
l’oferta que permeti universalitzar l’accés o, alternativament, de mesures de
discriminació positiva adreçades a promoure l’escolarització de l’alumnat
socialment desfavorit, actualment infrarepresentat en aquest àmbit. Sense aquest
impacte, garantir la gratuïtat perdria bona part del seu sentit com a política
realment redistributiva.
En aquest sentit, en el cas de no garantir un accés universal a aquesta etapa en
condicions de gratuïtat, el Síndic planteja la conveniència de prioritzar l’accés de
l’alumnat socialment desfavorit, perquè tendeix a accedir-hi en menor mesura, i
també la conveniència de buscar fórmules de finançament no lineal que siguin
més efectives per garantir la igualtat d’oportunitats.
Incrementar la cobertura permet superar la tensió entre la necessitat de promoure
l’escolarització de l’alumnat socialment desfavorit o la conveniència de vetllar per
la no guetització de les escoles bressol. Amb una cobertura molt limitada en el
sistema d’educació infantil de primer cicle, els ajuntaments 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 de determinades escoles bressol o garantir l’accés dels
vulnerables a aquesta etapa educativa?
Reduir aquesta tensió fa necessari ampliar les taxes de cobertura dels infants de 0
a 3 anys. En un escenari de major taxa d’escolarització de l’educació infantil de
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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.

La universalització de l’accés al P2 representaria una oportunitat per a la lluita contra
la segregació escolar
Menys del 40 % dels infants que tenen necessitats educatives al llarg de la seva
escolarització han estat diagnosticats amb antelació al P3. Incrementar aquest
percentatge requereix l’activació de diversos 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 conèixer i
identificar situacions de vulnerabilitat social no registrades per l’Administració.
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.
En aquest sentit, com a avenç significatiu, convé destacar que a partir del curs
2021/2022 s’ha incorporat en el RALC la informació de l’alumnat escolaritzat a
l’educació infantil de primer cicle.
El curs 2019/2020, el 61,4 % dels infants de 2 anys estaven escolaritzats en llars
d’infants a P2. A l’educació infantil de primer cicle també hi ha una reserva de
places, però la detecció acostuma a centrar-se en l’alumnat amb necessitats
educatives especials, no pas específiques per raons socioeconòmiques. Tot i això,
hi ha un important marge de detecció en aquesta etapa, encara que els infants
socialment desfavorits acostumen a estar sobrepresentats entre els públics
absents. L’Administració acostuma a tenir dades sobre la situació econòmica de
les famílies, atès que molts ajuntaments disposen d’ajuts econòmics o de
sistemes de tarifació social.
L’accés universal dels infants de 2 anys a les llars d’infants facilitaria la detecció
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques prèviament a la seva
admissió a P3.
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Les barreres d’accés a l’educació infantil de primer cicle no són només econòmiques
Les desigualtats d’accés s’expliquen per múltiples causes. Algunes són de
caràcter socioeconòmic i remeten principalment als costos d’accés de l’oferta i
també a les condicions d’ocupació dels progenitors. Els ingressos familiars,
especialment de les famílies en una situació social menys avantatjosa, no sempre
són suficients per poder cobrir la despesa que suposa l’escolarització en aquesta
etapa educativa. A més, les famílies més benestants tendeixen a tenir taxes
d’ocupació superiors dels dos progenitors. Això incrementa les possibilitats
econòmiques i també les necessitats de fer ús dels serveis d’atenció a la primera
infància entre aquest segment de població.
Amb tot, hi ha altres causes de caràcter socioeducatiu que fan referència
principalment a la concepció de l’escolarització primerenca per part dels
progenitors com a etapa necessària per a la seva formació, que són més
determinants que les de tipus socioeconòmic. El nivell d’estudis dels progenitors,
en part influenciat per la relació entre nivell d’estudis i activitat, tot i que no
solament, és el factor que més explica les diferències entre les diverses categories
socials.

Recomanacions
La millora de l’accessibilitat de l’alumnat socialment desfavorit
 Garantir la gratuïtat en l’accés a l’educació infantil de primer cicle a l’alumnat
socialment desfavorit, amb un sistema d’ajuts (beques, bonificacions i
exempcions, etc.) que promogui el seu accés en igualtat d’oportunitats a
l’oferta d’escoles bressol i llars d’infants.
 Garantir que la subvenció per al funcionament de les llars d’infants públiques
i privades no sigui lineal amb un import definit per alumne/curs, igual per a
totes les escoles i municipis, sinó condicionada a la realitat social de l’entorn
on s’ubica el centre, en compliment de la previsió que el finançament s’ha
d’emprar “preferentment per satisfer les necessitats d’escolarització d’infants
en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals”, tal com
estableix l’article 198.2 de la LEC.
La provisió territorial d’oferta en entorns socials desfavorits
 Adoptar, per part del Departament d’Educació i de les administracions locals,
mesures per garantir i promoure l’existència d’escoles bressol públiques en
els entorns socials menys afavorits (i completar la creació d’oferta pública
amb altres mesures relacionades amb la millora de l’accessibilitat econòmica
a l’oferta i amb l’estimulació de la demanda). L’objectiu ha de ser equiparar
a la mitjana catalana les taxes d’escolarització dels municipis amb una
composició social menys afavorida.
L’aprofitament dels criteris d’admissió d’alumnat a l’educació infantil de
primer cicle per fomentar la igualtat d’oportunitats i prioritzar l’accés
 Regular, per part dels ajuntaments, un criteri de renda més comprensiu, no
limitat a les situacions de percepció de la renda mínima d’inserció, i eliminar
altres criteris que ja existeixen que directament o indirecta poden perjudicar
l’accés de l’alumnat socialment més desfavorit (anys d’empadronament,
situació d’ocupació per part dels progenitors, etc.).
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Recomanacions
 Introduir criteris de priorització de renda o de situació social desfavorida.
 Utilitzar de manera efectiva la reserva de places per a alumnat amb
necessitats educatives específiques.
La promoció de mesures de coneixement i valoració de l’educació infantil de
primer cicle entre famílies socialment vulnerables
 Establir un pla de comunicació que permeti arribar millor a les famílies
socialment desfavorides i treballar la valoració d’aquesta etapa educativa.
La detecció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques en el procés
d’admissió a P3
 Aprofitar l’escolarització primerenca de l’alumnat per a la detecció de
necessitats educatives a partir de la valoració dels professionals de l’educació
i els serveis d’atenció precoç en el pas al segon cicle.
L’acompanyament de famílies socialment afavorides en el pas al segon cicle
d’educació infantil
 Organitzar jornades d’informació a les escoles bressol sobre l’oferta d’etapes
posteriors (P3) amb l’objectiu de donar a conèixer a famílies socialment
afavorides els projectes educatius de centres educatius que, per la seva
elevada complexitat, no són considerats com a opció per a aquestes famílies.
 Promoure l’acompanyament grupal de famílies socialment afavorides amb
infants escolaritzats a escoles bressol cap a centres amb elevada complexitat,
a través de l’oferta singular de places que preveu el Decret 11/2021.
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7. EL SEGUIMENT I L’IMPULS DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ
ESCOLAR A CATALUNYA
Seguiment del pacte

Nivell de compliment

Comissió de seguiment

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Unitat interna del Departament
d’Educació

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

No iniciat /
No complert

En procés /
Complert
parcialment

Complert

Instruments de seguiment
- Sistema d’indicadors seguiment
- Informe bianual de balanç
Comunicacions relacionades amb
els possibles incompliments del
contingut del Pacte

S’ha creat una unitat interna al Departament d’Educació per a l’impuls del Pacte
El Pacte contra la segregació escolar a Catalunya preveu el compromís del
Departament d’Educació de “crear una unitat interna, amb referents als diferents
serveis territorials d’Ensenyament, que coordinarà l’aplicació de les actuacions
previstes en el Pacte”.
D’acord amb aquest compromís, el Departament d’Educació ha creat la Unitat de
coordinació del Pacte contra la Segregació Escolar, amb dependència orgànica de la
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, recollida a la nova
proposta de reestructuració del Departament d’Educació.
Des de la Unitat es garanteix la implementació del Pacte i es fa el seguiment de les
mesures previstes en els àmbits d’actuació recollides en el Pacte que corresponen
al Departament d’Educació.
Té els següents objectius:
 Promoure el treball en xarxa entre les unitats del Departament d’Educació que
intervenen en el desenvolupament d’actuacions derivades del Pacte
 Vetllar pel compliment dels acords establerts
 Mantenir àmbits de coordinació estables entre el Departament d’Educació i el
Síndic de Greuges per fer un seguiment efectiu del compliment dels acords.
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Les reunions de les comissions de seguiment s’han desenvolupat d’acord amb la
previsió establerta, amb caràcter semestral
El Pacte preveu la creació de la Comissió de seguiment integrada pel conjunt de les
entitats signatàries (en el cas de les administracions locals, representades amb
caràcter general per les entitats municipalistes), convocades pel Departament
d’Educació i el Síndic de Greuges, amb reunions de caràcter semestral.
Fins a la data d’elaboració d’aquest informe, s’han celebrat cinc reunions de la
Comissió de seguiment (6 de maig de 2019, 4 de novembre de 2019, 13 de juliol de
2020, 16 de febrer de 2021 i 28 d’octubre de 2021), d’acord amb la periodicitat
prevista, només amb algun canvi provocat fonamentalment per la irrupció de la
pandèmia.
La Comissió de seguiment té una importància estratègica cabdal en el
desenvolupament del Pacte. D’una banda, està essent una estructura fonamental
de coordinació per articular i vertebrar el treball compartit entre els diversos
actors, per compartir la diagnosi del problema i la recerca de solucions, des del
respecte a la pluralitat de visions present en aquesta comissió i també des de la
convicció que cal actuar per avançar en la resolució del problema.
De l’altra banda, la Comissió de seguiment està essent un espai de rendició de
comptes en el qual el Departament d’Educació i la resta d’actors responsables del
desplegament de mesures previstes en el Pacte exposen les actuacions
desenvolupades i en el qual tots els actors es comprometen a avaluar conjuntament
la seva implementació.
En aquest sentit, el Pacte preveu que aquesta rendició de comptes es faci a partir
de la informació que aporti el Departament d’Educació i la resta d’actors
responsables de la seva implementació, i també dels informes que aporti el Síndic
de Greuges o els membres de la comissió de seguiment, amb dades qualitatives i
quantitatives que contribueixin a la diagnosi objectiva de la lluita contra la
segregació escolar.
Des d’aquest punt de vista, cal valorar en positiu que el Departament d’Educació
ha aportat al Síndic de Greuges les dades estadístiques necessàries per avaluar el
desplegament del Pacte i l’impacte de les mesures adoptades en la lluita contra la
segregació escolar. Aquestes dades es poden consultar en aquest informe bianual
o també en el web del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya.
En el marc de la comissió de seguiment, el Síndic de Greuges ha presentat els sis
informes extraordinaris que ha presentat en el marc del Pacte:
 Propostes per a un nou decret i per a nous protocols d’actuació (novembre de 2019)
 Els centres educatius amb elevada complexitat davant la crisi derivada de la COVID-19
(maig de 2020)
 Informe sobre l’estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya (juliol de 2020)
 Informe sobre el paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar (març
de 2021)
 Informe de detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques i ús de la
reserva de places. Proposta de desplegament del DECRET 11/2021 (maig de 2021)
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 Informe sobre l’educació inclusiva a Catalunya (setembre de 2021)
I finalment, la Comissió de seguiment està essent una plataforma per a la
incidència política, oberta a tractar iniciatives o preocupacions dels diversos actors
que en formen part, incompliments del Pacte, propostes de millora, etc.
En el marc dels treballs de la comissió, s’ha fet l’esforç de situar la segregació
escolar i els drets dels infants en el centre dels debats, garantir la transparència
amb la informació sobre els passos a seguir, promoure la mirada crítica i
comprendre la pluralitat de plantejaments presents com a riquesa.

S’han desplegat algunes propostes de millora del Pacte: la creació del web del Pacte i la
participació dels ajuntaments de municipis de menys de 10.000 habitants
A petició de les entitats signatàries, el Síndic de Greuges va elaborar el web del
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, que conté la documentació
relacionada amb el desenvolupament del Pacte i també els principals indicadors
de seguiment i les actuacions desenvolupades (protocols, normatives, etc.).
Addicionalment, a petició dels signataris, s’ha ampliat l’adhesió al Pacte als
ajuntaments de menys de 10.000 habitants, actualment en procés. L’1 de gener de
2021, hi ha 60 ajuntaments nous adherits al Pacte, dels 157 de menys de 10.000
habitants, que se sumen als 116 municipis de més de 10.000 habitants ja signataris.
Dels municipis de més de 10.000 habitants, només Abrera, Barberà del Vallès,
Esplugues de Llobregat, Mont-roig del Camp i la Roca del Vallès, 5 dels 121
municipis possibles, no són signataris del Pacte contra la segregació escolar a
Catalunya.
Altres propostes de millora, com ara la necessària incorporació de la lluita contra
el racisme en el marc de les actuacions del Pacte, estan pendents de desenvolupar-se
i concretar-se.

S’ha celebrat la jornada “La participació dels municipis en la lluita contra la segregació
escolar”
El 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, i que va comptar
amb la participació de més de 400 persones, majoritàriament tècnics municipals.
La primera part de la jornada va servir per celebrar una comissió de seguiment del
Pacte amb totes les administracions locals signatàries.
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.
L’informe El paper dels ajuntaments en la lluita contra la segregació escolar, publicat el
març de 2021, recull els resultats d’aquests tres grups de treball, així com també
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els criteris relacionats amb la planificació educativa que els ajuntaments han de
tenir en compte en el desplegament del nou decret d’admissió.
Actualment, s’han iniciat els treballs per a l’organització d’una segona jornada
adreçada als municipis.
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8. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

8.1. LA VALORACIÓ DEL DESPLEGAMENT DEL PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ
ESCOLAR A CATALUNYA
Els desequilibris en la composició social dels centres tendeixen a minorar d’ençà de la
signatura del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, amb una reducció d’un
10 % dels nivells de segregació escolar. Aquesta reducció, però, és encara poc
significativa
Després d’un període d’un cert estancament en els nivells de segregació escolar a
Catalunya, a partir de l’any 2016 es produeix un canvi de tendència, amb l’inici d’un
lleu decreixement dels nivells de segregació escolar (prenent com a referència la
distribució de l’alumnat estranger entre centres). A partir del curs 2018/2019, d’ençà
de la signatura del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, aquesta tendència
es consolida, amb una reducció dels nivells de segregació escolar del 10 % a primària
i a secundària. Mentre el curs 2018/2019 calia (hipotèticament) canviar de centre el
44 % de l’alumnat estranger a primària i el 35 % a secundària per garantir una
escolarització plenament equilibrada d’aquest alumnat, el curs 2021/2022 (novembre)
aquesta proporció és del 39 % a primària i del 32 % a secundària.
Tot i això, augmenta la proporció d’alumnat estranger escolaritzat al sistema
educatiu, i a diferència dels anys precedents, des del curs 2018/2019 no augmenta el
nombre de centres amb elevada concentració d’alumnat estranger (124 centres a
primària i 9 centres a secundària amb més del 50 % d’alumnat estranger el curs
2021/2022, per 124 i 10 respectivament el curs 2018/2019).
Malgrat l’existència de desigualtats territorials importants, la majoria d’ajuntaments
de més de 10.000 habitants han reduït els nivells de segregació escolar des de la
signatura del Pacte. A primària, entre els cursos 2018/2019 i 2021/2022 un 60,3 % (73)
dels municipis més grans de 10.000 habitants ha millorat l’equitat en la distribució
de l’alumnat estranger entre centres escolars, mentre que, a secundària, també ho
ha fet el 62,2 % (69) de municipis.
Aquestes dades il·lustren que el Pacte i les mesures que se’n deriven han consolidat
una tendència positiva en l’evolució de la segregació escolar a Catalunya en els
darrers anys. Amb tot, aquests avenços són encara insuficients per poder confirmar
l’existència d’una millora estructural en la prevalença d’aquest fenomen. Els nivells
de segregació escolar al sistema educatiu encara són elevats i encara hi ha municipis
que presenten dinàmiques negatives: a primària, des del curs 2018/2019, el 31,4 %
(38) de municipis de més de 10.000 habitants ha empitjorat els nivells de segregació
escolar, i a secundària, el 30,6 % (34) es troba en la mateixa situació.

El desplegament del Pacte contra la segregació escolar a Catalunya s’ha desenvolupat
de manera més lenta del que s’havia previst inicialment, però avança i la gran majoria
de mesures ja estan en marxa
Arribats a l’equador del període previst per al seu desplegament, el Síndic valora
que el Pacte s’està acomplint, però també que ho està fent de manera més lenta
del que s’havia planificat inicialment. La pandèmia sobrevinguda i el canvi de
legislatura han estat factors que han alentit el desplegament de mesures.
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De les trenta actuacions previstes, n’hi ha quatre que ja s’han acomplert i vint-itres que estan en procés d’acompliment. Les mesures implementades més
significatives fins al moment han estat:
 L’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de
Catalunya.
 L’elaboració de l’informe Estimació del cost de la plaça escolar a Catalunya.
 L’aplicació de les limitacions a la difusió de dades sensibles (resultats dels
centres, dades de composició social dels centres, etc.): la modificació de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació a partir de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, i l’aprovació del
Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la
informació pública (art. 69.5).
 La creació de la unitat interna de seguiment del Pacte per part del Departament
d’Educació.
 La preinscripció telemàtica (oficina electrònica de preinscripció).
 El pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE), que millora els recursos
disponibles als centres amb elevada complexitat.
Fins ara, els principals esforços s’han adreçat a generar les condicions adequades
per al desplegament efectiu del Pacte. La construcció de consensos entre els
diversos actors signataris sobre les mesures a desenvolupar, la creació del
coneixement tècnic necessari per a la concreció de les mesures previstes (amb
l’elaboració de cinc informes extraordinaris que desenvolupen diferents àmbits del
Pacte), l’aprovació del marc normatiu necessari a través del nou decret d’admissió
d’alumnat o la creació de les estructures departamentals per al desplegament de
les mesures van en aquesta direcció.
La prova que les condicions necessàries estan generades és que, després d’uns
inicis en què afloraven les diferències d’interessos i perspectives entre els diversos
actors signataris i la discussió se centrava a l’entorn de quina era la manera més
adequada de combatre la segregació escolar, actualment les mesures a adoptar,
amb caràcter general, ja no generen debat. En canvi, sí que ho fa la valoració sobre
el grau d’implementació de les mesures acordades i els ritmes que se segueixen
per part de les administracions. Així, les queixes rebudes pel Síndic de Greuges per
part dels actors signataris ja no estan motivades pel tipus de mesures que es
desenvolupen en el marc del Pacte, sinó pel fet que no s’estiguin aplicant les
mesures previstes amb la temporalitat acordada.

Els treballs en el marc del Pacte s’han destinat sobretot a desenvolupar les pedres
angulars que han de permetre fer un salt qualitatiu en la lluita contra la segregació
escolar en el futur
L’aprovació del nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de
Catalunya, suposa un avenç molt significatiu en la lluita contra la segregació perquè
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situa de manera expressa les polítiques de gestió del procés d’admissió d’alumnat
al servei d’aquest objectiu, no només de garantir un lloc escolar, i incorpora
nombrosos instruments nous per fer-ho possible de manera més efectiva.
Aquesta normativa planteja un canvi substancial a l’hora de programar l’oferta i de
gestionar l’admissió d’alumnat, per exemple, quan estableix les zones educatives
com a unitats de planificació (essent abans el municipi la unitat de referència) i
quan consolida la intervenció dels ajuntaments en aquesta tasca amb la constitució
de les taules locals de planificació, quan amplia la consideració de necessitats
educatives específiques a l’alumnat en situació de risc de pobresa i condiciona la
detecció a l’establiment d’un criteri de renda (essent abans una valoració d’aquestes
necessitats eminentment psicopedagògica) o quan introdueix topalls a l’escolarització
d’alumnat amb necessitats educatives específiques als centres d’una zona o
mecanismes per garantir l’escolarització equilibrada de la matrícula viva (sense que
abans existissin).
Des de la perspectiva de la gestió de l’admissió d’alumnat, el Decret 11/2021 planteja
un salt qualitatiu en tres grans aspectes. En primer lloc, aquesta normativa obre la
porta a incrementar la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques,
del 5 % actual al 25 % possible, a partir de l’establiment d’un criteri de renda a partir
del qual l’alumnat rep aquesta consideració, i també de procediments més
automatitzats que deixin enrere aquesta detecció de caràcter més “artesanal”.
En segon lloc, el decret també permet activar instruments per garantir plenament
l’escolarització equilibrada d’aquest alumnat, com ara l’establiment d’una proporció
màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques que pot ser escolaritzat
en cada centre de la zona, l’allargament de la vigència de la reserva fins a l’inici de
curs i la doble via d’accés al sistema educatiu, de manera que l’alumnat amb
necessitats educatives específiques només pugui ser assignat a llocs de reserva
abans de l’inici de curs. Després de l’inici de curs, el Decret 11/2021 també preveu
criteris per garantir l’escolarització equilibrada de l’alumnat amb necessitats
educatives específiques i per evitar la concentració de la matrícula viva als centres
amb una composició social més desfavorida, com ara el tancament de ràtios per
grup o el deure de validació de les comissions de garanties d’admissió de les
sol·licituds que es presenten durant el curs i de la seva assignació als centres. Si
s’amplia la detecció i s’apliquen de manera adequada, són mesures que han de
permetre assegurar l’escolarització realment equilibrada d’una proporció més
elevada d’alumnat, abans i després de l’inici de curs.
I en tercer lloc, el Decret 11/2021 també estableix els instruments per garantir la
gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques
assignat a una plaça escolar. L’assignació de plaça comporta la concessió d’un ajut
econòmic a l’alumnat amb necessitats educatives específiques que acompleixi el
criteri de renda establert, de manera que les barreres econòmiques actualment
existents quedarien eliminades.
Per abordar la supressió d’aquestes barreres i dissenyar l’ajut, el Pacte ha elaborat
l’estudi del cost de la plaça escolar, que al seu torn ha de permetre orientar les
mesures que comportin la millora de finançament dels centres. Fins ara, tot i que
s’havia intentat en nombroses ocasions, no s’havia aconseguit elaborar un estudi del
cost de la plaça escolar que comptés amb el consens de les diverses visions existents
en l’àmbit educatiu, amb interessos de vegades contraposats entre els diferents
actors. La mateixa memòria econòmica del Decret, que es va elaborar a partir
d’aquest estudi, és un molt bon punt de partida.
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Generades les condicions necessàries, el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya
entra en la fase decisiva per a l’assoliment de l’èxit dels seus objectius. No obstant
això, hi ha el risc de no consolidar canvis estructurals en els procediments que se
segueixen en l’escolarització d’alumnat
Un cop generades les condicions necessàries, el Síndic alerta sobre la necessitat
d’abordar de manera decidida i sense dilació la fase d’implementació de les
actuacions previstes, i particularment de desplegament dels instruments previstos
en el nou decret d’admissió d’alumnat per combatre la segregació escolar. La
intensitat amb què es desenvolupi aquesta fase condicionarà la capacitat
d’aconseguir canvis estructurals reals.
Per ara, els instruments que s’han desenvolupat del Decret 11/2021, aprovat fa
menys d’un any, són aquells que no comporten un canvi substancial en els
procediments que se seguien en la gestió del procés d’admissió d’alumnat. Per
exemple, des del procés d’admissió per al curs 2021/2022, les orientacions
elaborades pel Departament d’Educació han ampliat els supòsits per determinar
les necessitats educatives específiques, però aquesta gestió continua fent-se de
manera “artesanal” i no hi ha previst encara l’establiment d’un criteri de renda i
procediments més automatitzats, la qual cosa fa difícil que la detecció experimenti
un salt significatiu.
Tampoc no s’han activat, per ara, els ajuts a l’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques assignats a la reserva de places, tot i que, si
prenem com a referència la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2022, hi ha la partida prevista per a la seva
implementació, i el Departament d’Educació ha indicat que així es farà de cara al
curs 2022/2023. Aquesta implementació pot ser, però, una subvenció de tipus
compensatori adreçada als centres en funció de la proporció d’alumnat amb
necessitats educatives específiques que tinguin, tal com succeeix ja amb la
convocatòria de finançament addicional dels centres privats que presten el Servei
d’Educació de Catalunya que actualment ja reben alguns centres concertats amb
una proporció més elevada d’alumnat amb necessitats educatives específiques,
simplement ampliant la cobertura i els imports previstos. En canvi, alternativament,
es pot aprofitar l’existència d’aquest ajut com a instrument per combatre realment
la segregació escolar, no només per compensar els seus efectes. Això passaria per
vincular la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques prèvia a
l’admissió i l’assignació de plaça de reserva amb la concessió posterior de l’ajut,
per condicionar la seva concessió a l’assignació efectiva d’alumnat a la reserva de
places, per assegurar o promoure que l’alumnat amb necessitats educatives
específiques participa en les polítiques d’escolarització equilibrada d’alumnat i per
consolidar una via d’accés al sistema educatiu amb garanties de gratuïtat (reserva).
Des d’aquest punt de vista, doncs, cal desplegar els instruments més transformadors
dels procediments que se seguien fins ara, i cal fer-ho amb la intensitat i
l’orientació necessàries per fer un salt qualitatiu en la reducció dels desequilibris
en la composició social dels centres.
D’una banda, val a dir que el Decret 11/2021 va ser aprovat fa menys d’un any, de
manera que el Departament d’Educació encara no ha tingut prou temps per
implementar alguns d’aquests canvis més substancials, com pot ser el disseny de
l’automatització” de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques
basada en un criteri de renda.
De l’altra banda, però, el Síndic també constata que algunes de les disposicions
transitòries previstes en el Decret 11/2021, que estableix uns terminis per al
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desplegament dels instruments previstos, no s’estan acomplint. És el cas, per
exemple, de la delimitació de les noves zones educatives (disposició transitòria
primera) o de l’adaptació de les adscripcions entre centres (disposició transitòria
quarta), que s’havia de fer en el termini de nou mesos i encara està en procés.
Davant d’aquest escenari, en primer lloc, el Síndic recorda que no és possible
combatre la segregació de manera efectiva amb mesures “a mig gas” o amb la no
aplicació de les mesures que podrien potencialment generar una reducció més
significativa de la segregació escolar. La manca d’una millora estructural en la
correcció dels nivells de segregació escolar del sistema educatiu a escala local
s’explica no només pel caràcter focalitzat de moltes de les mesures adoptades fins
ara, sinó, en part, també, pel desplegament parcial de les mesures previstes en el
Decret 11/2021 i per la poca intensitat de les polítiques de lluita contra la segregació
escolar implementades.
Les Orientacions elaborades pel Departament d’Educació preveuen aplicar, a partir
del procés d’admissió per al curs 2022/2023, dos instruments nous, l’allargament
de la vigència de la reserva de places i la proporció màxima d’alumnat amb
necessitats educatives específiques per centre.

S’han produït avenços en la correcció de dinàmiques que contribueixen a reproduir la
segregació escolar en l’escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives
específiques, però encara hi ha molt marge de millora en la detecció, en l’ús de la
reserva de places i en la gestió de la matrícula viva
Si bé encara no ha assolit els nivells necessaris per aconseguir aquest salt
qualitatiu en l’escolarització equilibrada d’alumnat, convé posar de manifest que
des de la signatura del Pacte s’ha augmentat en més d’un 50 % la detecció
d’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques:
l’alumnat amb necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques ha
passat del 6,4 % el curs 2018/2019 al 8,1 % el curs 2021/2022 a educació primària, i
del 5,6 % al 7,7 % a educació secundària, mentre que, si es prenen com a referència
les sol·licituds en el procés d’admissió d’alumnat, l’alumnat amb necessitats
educatives específiques per raons socioeconòmiques ha passat en aquest mateix
període del 3,4 % al 5,9 % en el cas de P3, i del 3,7 % al 7,3 % en el cas de 1r d’ESO.
En valors absoluts, l’increment de sol·licituds és del 55,2 % a P3 i del 97,4 % a 1r
d’ESO.
Tot i l’increment de la detecció, aquesta encara està lluny dels nivells esperats (al
voltant del 20-25 % de l’alumnat): per incrementar el nombre d’alumnat amb
necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques dels prop de
80.000 actuals als més de 200.000, s’hauria de multiplicar pràcticament per 2,5 la
detecció actual d’aquest alumnat.
Així mateix, des de la signatura del Pacte, es redueix el nombre de municipis
inactius en la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques, però
persisteixen desigualtats territorials importants. En el procés d’admissió
corresponent al curs 2018/2019, a P3, hi havia un 40 % de municipis de més de
10.000 habitants que tenia 0 sol·licituds d’alumnat detectat amb necessitats
educatives de tipus socioeconòmic, mentre que aquesta proporció ha decrescut
fins al 27 % en el procés d’admissió per al curs 2021/2022. Un 23,8 % de municipis,
a més, situen la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques de
tipus socioeconòmic a P3 per sobre del 10 %.
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Tot i aquesta evolució positiva, val a dir que encara més d’un 25 % de municipis no
detecta alumnat amb necessitats educatives específiques previ al procés d’admissió.
Un altre avenç positiu té a veure amb la millora de l’adequació del nombre de
places reservades a la quantitat d’alumnat amb necessitats educatives específiques
resident a la zona. Abans de la signatura del Pacte, la reserva de places estava
clarament sobredimensionada, la qual cosa dificulta l’escolarització equilibrada
d’alumnat. A P3 el nombre de sol·licituds d’alumnat amb necessitats educatives
específiques era inferior al 50 % del nombre de places reservades per a aquest
alumnat en el procés d’admissió per al curs 2018/2019, mentre que, en el procés
d’admissió corresponent al curs 2021/2022, aquesta proporció ha augmentat fins a
més del 70 % de la reserva de places. I a 1r d’ESO, l’alumnat amb necessitats
educatives específiques ocupava més del 70 % de la reserva en el procés d’admissió
corresponent al curs 2018/2019, mentre que en el procés per al curs 2021/2022
aquesta proporció ja és quasi del 95 %.
O també hi ha una tendència positiva en la gestió equilibrada de la matrícula viva:
el curs 2020/2021 s’ha reduït el percentatge de matrícula viva en centres amb
elevada complexitat respecte al curs 2018/2019, del 5,3 % al 3,6 % a primària i del
4,2 % al 3,2 % a secundària (per efecte d’una reducció de l’arribada d’alumnat
nouvingut al sistema educatiu) i també s’ha reduït la proporció de matrícula viva
assignada a centres amb elevada complexitat, del 40,2 % al 36,5 % a primària i del
30,1 % al 27,9 % a secundària.
En negatiu, però, cal posar de manifest que encara una proporció molt significativa
de matrícula viva s’escolaritza en centres amb elevada complexitat: mentre en el
conjunt dels centres la matrícula viva representa el 2,3 % de l’alumnat a primària
i el 2,1 % a secundària, en el cas dels centres amb elevada complexitat aquest pes
és del 3,6 % a primària i del 3,2 % a secundària. Com s’ha dit, el curs 2020/2021 més
d’una quarta part de l’alumnat, tant a primària com a secundària, s’escolaritza en
centres amb elevada complexitat, amb una tendència més gran a fer-ho en el cas
d’alumnat amb necessitats educatives específiques: el 42,6 % de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques escolaritzat fora de termini a primària i el 34,2
% a secundària s’escolaritza en centres amb elevada complexitat, sis punts
percentuals per sobre del que ho fa el conjunt de l’alumnat (36,5 % a primària i 27,9
% a secundària).
Si bé el Departament d’Educació encara no ha desplegat un dels instruments
bàsics per evitar aquesta dinàmica, que és la proporció màxima d’alumnat amb
necessitats educatives específiques, val a dir que, a escala local, encara no
s’utilitzen els instruments que estableix el Decret 11/2021 i que ja estan disponibles
per garantir l’escolarització equilibrada de la matrícula viva (tancament de ràtios
per grup després de l’inici de curs, increments de ràtio, etc.), de manera que
s’incompleix el compromís de no escolarització de la matrícula viva d’alumnat
amb necessitats educatives específiques a centres amb elevada complexitat.

S’està incrementant la sobreoferta per efecte de l’evolució de la demografia educativa:
quasi una cinquena part de places de P3 roman vacant
El Pacte preveu la reducció de la sobreoferta perquè és un dels factors que
contribueixen a reproduir la segregació escolar i a afeblir els centres amb menys
demanda social. El mateix Decret 11/2021 també preveu com a criteri de
programació de l’oferta la necessitat de reduir les situacions de sobreoferta. La
reducció dels fluxos immigratoris arran de la crisi econòmica del 2008 i de la crisi
derivada de la pandèmia, juntament amb les taxes de natalitat més baixes de les
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darreres tres dècades, han provocat que, any rere any, l’alumnat que accedeix a
l’educació infantil de segon cicle es redueixi, i que des del curs 2021/2022 també
ho estigui fent l’alumnat a l’educació secundària obligatòria.
Des de la signatura del Pacte, i contràriament als seus objectius, la sobreoferta ha
augmentat notablement, especialment a P3: mentre al curs 2018/2019 les sol·licituds
cobrien el 89 % de l’oferta inicial a P3, el curs 2021/2022 aquesta xifra ha decrescut
fins al 82,8 %, amb una diferència entre oferta inicial i sol·licituds que ha passat de
8.361 a 12.419.
El Departament d’Educació ha anunciat la reducció d’un 20 % de places als centres
públics a P3, de prop del 15 % si prenem com a referència el conjunt de l’oferta del
Servei d’Educació de Catalunya, que ha de permetre reduir la situació de sobreoferta
de manera significativa.
La situació de sobreoferta és més prevalent en el sector concertat que en el sector
públic. Per al procés d’admissió corresponent al curs 2021/2022, per exemple, les
sol·licituds rebudes per centres públics cobria el 86,1 % de les places ofertades,
mentre que en el sector concertat aquest percentatge es reduïa fins al 76,0 %.
Per donar cobertura a la demanda social de centres públics en contextos amb
dèficit d’oferta, a posteriori de la signatura del Pacte, el Departament d’Educació
va aprovar el Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de
centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat, que estableix els
requisits i els procediments previstos per a la promoció d’aquesta integració.
D’ençà d’aquest fet, prop d’una desena de centres concertats s’han integrat a la
xarxa pública, majoritàriament amb un dèficit important de demanda i, en
ocasions també, amb una composició socialment desfavorida. Caldrà valorar si el
canvi de titularitat en un context amb dèficit d’oferta pública pot contribuir a
incrementar la seva demanda o bé aquesta mesura només contribueix a reproduir
al llarg del temps la segregació escolar.
En l’àmbit de la programació de l’oferta, també destaca l’increment d’instituts
escola, 62 des de l’any 2019, fins a un total de 97 el curs 2021/2022. Val a dir que la
majoria d’instituts escola són centres de màxima o alta complexitat, el 58 %,
significativament per sobre dels instituts, on aquesta proporció decreix fins al 39,9
%. La creació d’instituts escola, a través de la reconversió d’escoles amb baixa
demanda i composició social desfavorida, genera riscos relacionats amb la
segregació escolar. El 73,9 % dels instituts escola són centres amb una composició
social significativament més desfavorida que el municipi.

S’ha incrementat el suport als centres amb elevada complexitat en el context de
pandèmia, però s’ha incrementat l’absentisme escolar i s’ha reduït el nombre de
centres amb elevada complexitat que disposa de la sisena hora
La pandèmia ha tingut una incidència gran en els centres amb elevada complexitat,
ja sigui per l’afectació més gran de la crisi econòmica derivada sobre les famílies,
per les desigualtats d’acompanyament familiar en un context en què s’han produït
interrupcions de la presencialitat en l’escolarització de l’alumnat com a
conseqüència dels confinaments i les quarantenes, o per les dificultats de
connectivitat d’una part significativa de l’alumnat a causa de la bretxa digital,
entre d’altres.
Durant el tercer trimestre del curs 2019/2020, període en què els centres van
romandre tancats, el Síndic va constatar que molts alumnes socialment desfavorits
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no van poder seguir l’activitat lectiva programada de manera adequada, malgrat
les actuacions dutes a terme per administracions, centres i professorat.
En els darrers anys de pandèmia, el Departament d’Educació ha desenvolupat
mesures positives per millorar l’atenció de l’alumnat dels centres amb elevada
complexitat. L’aposta decidida per la presencialitat de cara als cursos 20202/2021 i
2021/2022 va ser positiva per garantir el dret de l’alumnat socialment desfavorit a
l’educació en igualtat d’oportunitats. El juliol de 2020, el Departament d’Educació
va presentar el Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE), que es va posar en
funcionament el curs 2020/2021 amb 19 mesures adreçades específicament als
centres amb elevada complexitat, amb una inversió de 48 milions d’euros, que
preveia, entre d’altres, la contractació de personal d’atenció educativa o l’increment
d’actuacions en el marc dels Plans educatius d’entorn. Prèviament, el Departament
d’Educació també va anunciar la posada en funcionament del Pla d’educació
digital de Catalunya, amb una inversió de 106 milions d’euros per al curs 2020/2021,
amb mesures orientades a reduir, entre d’altres, la bretxa digital, amb el
subministrament de dispositius electrònics per a l’alumnat socialment desfavorit.
Més enllà d’aquestes consideracions, el Síndic destaca dues tendències negatives
des de la perspectiva de l’equitat.
Una d’elles té a veure amb l’increment de l’absentisme escolar als centres amb
elevada complexitat, especialment amb elevada concentració d’alumnat d’ètnia
gitana, per efecte de la pandèmia. La por de possibles contagis o les facilitats per
fugir dels mecanismes de control en un context en què la presencialitat als centres
ha estat discontínua són factors que han accentuat aquesta situació. A tall
d’exemple, el Síndic ha constatat que l’absentisme escolar a un institut escola de
màxima complexitat (actuació AO-00022/2018) ha passat dels 15 alumnes crònics
a primària a 153.
En aquest sentit, val a dir que el PMOE 2020-21 ha previst l’ampliació de la dotació
econòmica adreçada a implementar el Projecte promoció escolar a les zones amb
alt percentatge d’alumnat gitano, i que s’han incorporat noves zones al projecte i
12 figures de promotors més als centres en el període comprès entre els cursos
2019/2020 i 2021/2022.
I una altra tendència negativa té a veure amb la disponibilitat de la sisena hora als
centres públics amb elevada complexitat. Prop del 40 % dels centres amb elevada
complexitat no tenen sisena hora i més de la meitat dels que la tenien van
perdre-la el curs 2020/2021, tot i que posteriorment una majoria ja l’ha recuperada.
Arran de les instruccions donades sobre el manteniment de la sisena hora durant
el curs 2020/2021 pel Departament d’Educació, un nombre important de centres,
més de la meitat (el 55,7 %), van renunciar a mantenir-la, amb una renúncia més
gran per part dels centres de màxima complexitat (66 %). Els centres de màxima
complexitat que tenien sisena hora efectiva van passar del 62,8 % el curs 2019/2020
al 21,2 % el curs 2020/2021.
El maig de 2021, el Departament d’Educació va emetre una altra resolució en
relació amb la impartició de la sisena hora en els centres de titularitat del
Departament d’Educació, en què s’especificava que els centres que van deixar
d’impartir la sisena hora el curs 2021/2022 l’havien de restablir per al curs
2021/2022, però 31 centres han renunciat a recuperar-la.
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8.2. PRINCIPALS PRIORITATS D’ACTUACIÓ DEL PACTE EN ELS PROPERS ANYS
El desplegament de les zones educatives heterogènies com a unitats de planificació
educativa
El Decret 11/2021 preveu la necessitat de garantir que les zones educatives siguin
socialment heterogènies i que aquesta sigui la unitat de referència a l’hora de
programar l’oferta, que al seu torn ha de partir d’un equilibri entre demanda
potencial resident a la zona i places disponibles, i també a l’hora de determinar les
adscripcions, la reserva de places o l’aplicació de les mesures específiques per a
l’equitat escolar.
En aquesta línia, es proposa:
 Delimitació de les zones educatives. Cal revisar els models de zonificació
escolar vigents a cada municipi per analitzar el nivell d’heterogeneïtat social de
les diferents zones i aplicar el model més eficaç a l’hora de combatre la segregació
escolar, sigui quina sigui la seva composició i delimitació, tenint present que la
seva composició social ha de ser heterogènia com a requisit fonamental.
 Articulació dels instruments relacionats amb la gestió del procés d’admissió i
amb l’escolarització equilibrada d’alumnat a l’entorn de les zones educatives.
Les taules locals de planificació han de revisar l’aplicació dels instruments com
les adscripcions, la reserva de places o la proporció màxima d’alumnat amb
necessitats educatives específiques en funció de cada zona educativa.

La millora de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques
La capacitat d’aconseguir avenços significatius en la lluita contra la segregació
escolar dependrà de la detecció d’alumnat amb necessitats educatives específiques,
per tal que posteriorment sigui atès en el marc de les mesures d’escolarització
equilibrada d’alumnat. L’objectiu és incrementar el nombre d’alumnat amb
necessitats educatives específiques per raons socioeconòmiques dels prop de
80.000 actuals als més de 200.000.
En aquest sentit, es proposa:
 Aplicació del criteri de renda per a la detecció. Cal definir un llindar de renda
com a element central per determinar la concurrència de les necessitats
educatives específiques de l’alumnat, tal com ja succeeix amb la concessió
d’ajuts econòmics, que cobreixi el conjunt d’alumnat en situació de pobresa. En
aquest sentit, es proposa un sistema de cribratge a través d’una fórmula basada
en el compliment de requisits garantits a partir de llindar de renda o de la suma
d’altres condicions socials.
 Automatització de la detecció. Convé promoure la detecció automatitzada de
l’alumnat amb necessitats educatives específiques amb ús especialment de la
informació disponible en els registres administratius, que permeten acreditar les
situacions de desavantatge educatiu, de vegades a través d’avaluacions prèvies
ja fetes per part de professionals de l’àmbit educatiu o social.
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El desplegament intensiu dels instruments previstos en el Decret 11/2021 per garantir
l’escolarització equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques
Un cop feta la detecció, convé garantir que l’alumnat amb necessitats educatives
específiques s’escolaritza de manera equilibrada entre els diferents centres de
cada zona. El Decret 11/2021 estableix instruments que, aplicats de manera
adequada, garanteixen l’escolarització plenament equilibrada d’aquest alumnat.
Amb aquest propòsit, es planteja:
 Establiment de la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives
específiques. Aquesta proporció màxima determina el nombre d’alumnat amb
aquestes necessitats que pot ser escolaritzat en cada centre de la zona.
 Planificació de la reserva com a via exclusiva d’accés al sistema educatiu per
a l’alumnat amb necessitats educatives específiques en el procés de preinscripció
abans de l’inici de curs. Cal garantir que l’alumnat amb necessitats educatives
específiques només pot ser assignat a llocs de reserva. L’allargament de la
vigència de la reserva fins a l’inici de curs permet atendre per aquesta via
l’alumnat nouvingut durant el període d’estiu. Prèviament, en funció de la
detecció feta, cal determinar les places de reserva de cada zona i centre, amb la
voluntat que hi hagi un equilibri entre alumnat detectat i nombre de places.
 Convocatòria d’ajuts econòmics als centres per a l’escolarització equilibrada
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, vinculats a la detecció i
accés per reserva. Cal garantir la gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques assignat a una plaça escolar. L’assignació de
plaça ha de comportar la concessió d’un ajut econòmic directament assignat als
centres per a l’alumnat amb necessitats educatives específiques que acompleixi
el criteri de renda establert. Aquest ajut, d’un import calculat a partir de l’informe
sobre el cost de la plaça escolar elaborat en el marc del Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya (Síndic de Greuges, 2020), que ja està establert a la memòria
econòmica del Decret, hauria de garantir l’escolarització de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques als centres educatius amb accés gratuït a les
activitats complementàries i els serveis escolars (exclòs el menjador escolar, que
la seva accessibilitat econòmica depèn d’una altra convocatòria d’ajuts, i inclòs
les sortides i colònies escolars, i el material escolar).

La protecció dels centres amb elevada complexitat en l’admissió
Els centres amb elevada complexitat acostumen a tenir una elevada presència
d’alumnat amb necessitats educatives específiques. Cal garantir l’aplicació de les
mesures previstes en el Decret 11/2021 que han de servir per reduir la segregació
escolar dels centres amb elevada complexitat, tant les que s’orienten a evitar la
concentració d’alumnat amb necessitats educatives específiques a aquests
centres, com ara la proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives
específiques per centre o la gestió equilibrada de la matrícula viva, com també les
que estan orientades a incrementar l’escolarització d’alumnat socialment afavorit
a aquests centres, com ara l’oferta de places singulars.
En aquest sentit, es proposa:
 Ús dels instruments per garantir l’escolarització equilibrada de la matrícula
viva. Convé aplicar els instruments que ofereix el Decret 11/2021 per evitar
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l’escolarització de matrícula viva d’alumnat amb necessitats educatives
específiques als centres de màxima complexitat del municipi, i més específicament,
el tancament de grups o limitació de les ràtios d’alumnes per grup (art. 60), la
proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específiques (art. 59),
la reducció del nombre màxim d’alumnes per grup (art. 58) i l’increment del
nombre màxim d’alumnes per grup (art. 50), així com també que els criteris
emprats per a l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques
s’ajustin a allò que preveu el Decret 11/2021.
 Determinació de les adscripcions entre centres. Cal revisar els models
d’adscripció entre centres de primària i secundària per promoure itineraris que
no reprodueixin la segregació escolar, tot evitant 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. Amb aquest propòsit, cal realitzar els informes d’impacte dels diferents
models possibles d’adscripció entre aquests centres en l’escolarització equilibrada
d’alumnat i l’acreditació de l’adequació del model proposat respecte a d’altres
models alternatius possibles, tal com preveu l’article 31.5 del Decret 11/2021.
 Utilització de l’oferta de places singulars com a instrument de desagregació de
centres amb elevada complexitat. La reducció de la complexitat del centre pot
venir donada per l’increment de l’admissió d’alumnat socialment no desfavorit.
Cal estructurar a escala local un treball conjunt entre serveis educatius i serveis
municipals per promoure l’acompanyament de grups de famílies en el pas del
primer al segon cicle d’educació infantil o en el pas de primària a ESO.

L’acompanyament i l’impuls de la implementació de les mesures a escala local
El Síndic recorda que no és condició suficient tenir un nou marc normatiu favorable
per reduir la segregació escolar, perquè a escala local hi ha maneres de desactivar
els instruments previstos. El Síndic ha denunciat en nombroses ocasions que en
determinats territoris s’ha infrautilitzat la reserva de places per combatre la
segregació, tot i que la normativa preveia aquest instrument, o que no s’ha fet un
ús efectiu de la zonificació escolar o de les adscripcions, per exemple, tot i que el
decret anterior de 2007 ja ho preveia.
Malgrat que hi ha experiències positives i un avenç en l’aplicació de mesures que
ajuden a combatre la segregació escolar a molts municipis, no hi ha encara de
manera generalitzada a escala local un posicionament prou actiu i convincent per
combatre la segregació escolar a través dels instruments que ofereix la normativa
que regula el procediment de preinscripció i matrícula.
L’experiència ens demostra que els municipis amb bones pràctiques han tingut
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.
El Síndic recorda, a més, la necessària corresponsabilitat del conjunt de la
comunitat educativa, no només de l’Administració, per fer possible el desplegament
de les mesures previstes en el nou decret. La disposició que adopten els centres
escolars és determinant per a l’efectivitat de les mesures adoptades per promoure
l’equilibri en l’escolarització de l’alumnat. Si els diferents actors que hi intervenen
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se centren en els seus interessos particulars i no pas en l’objectiu comú de
combatre la segregació escolar, les possibilitats d’avançar de manera decidida i
reduir els desequilibris existents al sistema educatiu són més limitades.
Per aquest motiu, es proposa:
 Pla de monitorització i acompanyament per al desplegament del Decret
11/2021 a escala local. Convé desenvolupar un pla que garanteixi tant la formació
de les persones responsables en el territori de fer-ho, fonamentalment inspectors
o inspectores d’educació, regidors o regidores d’educació i personal tècnic
municipal, com l’acompanyament d’aquestes en la implementació i utilització
efectiva dels diversos instruments que disposa aquesta normativa, així com
també l’avaluació de l’evolució dels seus possibles efectes a l’hora de reduir la
segregació escolar a les diferents zones.
 Pactes locals de lluita contra la segregació escolar. Cal promoure pactes locals
contra la segregació escolar que defineixin criteris i mesures a desenvolupar per
combatre aquest fenomen en el municipi, a partir de la participació i el treball
compartit dels agents de la comunitat educativa, i amb el colideratge del
Departament d’Educació i de les administracions locals. Els pactes locals
permeten visibilitzar el problema de la segregació escolar i situar-lo en l’agenda
política, alinear els actors clau en l’abordatge del problema de la segregació
escolar, més enllà dels interessos particulars de cada actor, i apoderar i legitimar
les administracions a adoptar mesures decidides.

L’adaptació dels sistemes d’informació relacionats amb el procés d’admissió d’alumnat
als objectius de la lluita contra la segregació escolar
Per millorar la corresponsabilitat de la comunitat educativa en la lluita contra la
segregació escolar i fer efectives les mesures aplicades, és important que les
famílies coneguin la conveniència de combatre aquest fenomen, els mitjans a
través dels quals els poders públics vetllen per aquest objectiu, els drets que
realment disposen en el procés d’admissió d’alumnat, etc. L’aplicació de mesures
per part de les administracions topa de vegades amb les resistències de les famílies
que volen satisfer una determinada opció de tria malgrat no haver obtingut plaça.
El Departament d’Educació, les administracions locals o els centres educatius
disposen de sistemes d’informació que no sempre es posen al servei de l’objectiu
de combatre la segregació escolar.
Des d’aquesta perspectiva, es proposa:
 Campanyes de sensibilització adreçades a les famílies que acompanyin
l’aplicació de mesures per combatre la segregació escolar. Cal dissenyar, per part
del Departament d’Educació i també dels ajuntaments, campanyes i sistemes
d’informació que contribueixin a reforçar les equivalències entre centres, a
desestressar l’elecció de centre per part de les famílies i a ampliar els marges de
tria, i també que ajudin a fer entendre i a acceptar l’aplicació de mesures.
 Guia de bones pràctiques en les portes obertes adreçada als centres. Convé
crear una guia de bones pràctiques en les portes obertes adreçada als centres
educatius per generar equivalències en els formats de les jornades de portes
obertes i de promoure dinàmiques col·laboratives entre centres amb l’objectiu
d’evitar les diferències detectades en les jornades passades, que tenen efectes
negatius sobre l’equitat de l’admissió d’alumnat.
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 Avaluació de l’accessibilitat i usabilitat de la tramitació electrònica. Cal fer
estudis d’accessibilitat de la tramitació electrònica de la preinscripció i matrícula
per garantir la màxima accessibilitat del procés d’admissió per a les famílies amb
menys recursos socioculturals.

La programació de l’oferta a mitjà termini per reduir la situació de sobreoferta
Les situacions de sobreoferta contribueixen a reproduir la segregació escolar
perquè contribueixen a satisfer la demanda social, però posen més dificultats als
centres amb una demanda més feble a l’hora de cobrir les places disponibles.
L’evolució de la demografia educativa, tal com s’ha dit, ha comportat una reducció
de la demanda social al sistema educatiu i un increment de la diferència entre
sol·licituds i places disponibles. El manteniment d’aquestes situacions al llarg del
temps provoca en molts municipis que, a posteriori de la preinscripció, es realitzin
tancaments de grups en funció del nivell de demanda de cada centre com a
element principal, i de manera reactiva, circumstàncies que no responen als
criteris establerts pel Decret 11/2021 per a la supressió d’oferta, que no donen
estabilitat als projectes educatius dels centres i que incrementen les dinàmiques
competitives per a la captació de demanda.
Més enllà de l’aplicació de la reducció de ràtio del 20 % anunciada pel Departament
d’Educació, que permetrà reduir la sobreoferta en una part important, convé
definir en cada zona i municipi quants grups i centres caldrà per respondre a les
necessitats d’escolarització, d’acord amb l’evolució de la demografia educativa
prevista.
En aquest sentit, es proposa:
 Planificació de l’oferta a mitjà i llarg termini. Cal planificar a escala local, a
través de les taules locals de planificació, i escoltades les comissions de
participació en la programació, una oferta a mitjà i llarg termini (període d’entre
tres i vuit anys), que corregeixi la situació de sobreoferta existent, ja sigui amb
l’aplicació de reduccions de ràtios, la supressió de grups o el tancament de
centres, tenint en compte l’impacte sobre la segregació escolar.

La millora del finançament dels centres
El Síndic recorda que cal desplegar en la mesura de les disponibilitats pressupostàries
la millora del finançament dels centres públics i concertats prevista en l’estudi del
cost de la plaça escolar. Sense abordar el repte del finançament dels centres serà
difícil aconseguir canvis estructurals.
Amb tot, el Síndic també recorda que l’objectiu del Pacte no és la millora del
finançament dels centres públics i concertats, sinó combatre la segregació a través
de diferents instruments, entre els quals també hi ha la millora del finançament
dels centres. L’increment de finançament públic de la plaça escolar en el marc del
Pacte contra la segregació escolar a Catalunya només s’ha de desenvolupar si va
orientat a corregir aquesta problemàtica. Per tant, el Síndic demana al Departament
d’Educació que millori el finançament dels centres però que posi aquesta millora
al servei de la lluita contra la segregació, no pas com una condició necessària
prèvia per valorar l’adopció de mesures. Altrament, el que estaríem fent és
incrementar la despesa pública amb el risc de no aconseguir reduir la segregació
escolar.
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Per aquest motiu, es proposa:
 Convocatòria d’ajuts econòmics als centres per a l’escolarització equilibrada
de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, vinculats a la detecció i
l’accés per reserva (anteriorment exposada), d’acord amb el Decret 11/2021.
 Contractes programa per a centres públics i concertats. El sistema d’assignació
pressupostària per donar resposta a l’infrafinançament dels centres es podria fer
a partir dels contractes programa, tant amb centres públics com amb centres
concertats, que han d’anar acompanyats indefectiblement d’una millora dels
instruments de control sobre el compliment de les condicions que estableix el
contracte programa, i també d’una millora dels instruments d’escolarització
equilibrada d’alumnat.
Alhora, caldria establir un sistema d’aplicació gradual i progressiva, que incideixi
en la lluita contra la segregació escolar i que comenci per afavorir les condicions
de gratuïtat entre els alumnes, els centres i els entorns amb més gran complexitat,
i que progressivament s’estengui al conjunt del sistema educatiu, en funció de
les disponibilitats pressupostàries.
Aquest sistema d’aplicació gradual podria combinar, d’una banda, una millora
inicial del finançament als centres amb més complexitat, a mode de sistema de
compensació, amb l’objectiu de garantir projectes educatius amb nivells de
despesa equivalents als centres amb menys complexitat; de l’altra banda, una
millora inicial del finançament focalitzat a l’alumnat socialment desfavorit,
independentment del centre on estigui escolaritzat, amb l’objectiu de garantir-ne
l’escolarització en condicions d’igualtat d’oportunitats amb qualsevol dels
centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya, i finalment, una millora
inicial del finançament dels centres dels territoris amb elevada segregació
escolar, amb l’objectiu de suprimir les barreres econòmiques als centres que en
formen part i d’orientar aquesta inversió en la reducció dels desequilibris.
 Instruccions del Departament d’Educació als centres sobre el pagament de
quotes. Cal elaborar, per part del Departament d’Educació, unes instruccions
adreçades als centres públics i concertats sobre el pagament de quotes per a
activitats complementàries, serveis escolars i aportacions a les fundacions o a
les AMPA/AFA, entre d’altres, per evitar que siguin un àmbit de generació de
desigualtat educativa i per garantir que s’acompleix el que estableix la normativa.
Aquestes instruccions, entre d’altres aspectes, han d’establir les condicions
d’aportació econòmica voluntària de les famílies i sobre la informació que
aquestes han de rebre sobre les aportacions a les fundacions o AMPA/AFA i l’ús
de serveis; garantir que els serveis escolars que presten els centres no estan
vinculats, en cas que requereixin una aportació econòmica, amb l’escolarització
de l’alumnat i amb l’exercici efectiu del dret a l’educació en igualtat d’oportunitats;
fer constar de manera clara i desglossada en els rebuts lliurats a les famílies les
aportacions voluntàries i les aportacions per ús voluntari d’activitats o serveis;
establir el deure de publicar les quotes dels centres i el règim legal (en el marc
del procés d’admissió d’alumnat i posteriorment); instar els centres receptors del
finançament addicional a publicar la quantitat atorgada i l’objecte de la
subvenció, i de donar-ho a conèixer a les famílies; supervisar que cap alumne
d’aquests centres receptors de finançament addicional deixa de participar a les
activitats complementàries per raons econòmiques; atès el caràcter no obligatori
del pagament de quotes relacionades amb el desenvolupament de les activitats
lectives del centre; garantir la igualtat de tracte a tots els alumnes durant l’horari
lectiu, al marge del pagament de quotes per part dels seus progenitors; evitar que
els alumnes siguin partícips de la relació econòmica existent entre centre i
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família, i estudiar la situació plantejada per cada família amb dificultats
econòmiques amb l’objectiu de facilitar que els alumnes afectats puguin
participar de manera normalitzada de les activitats escolars que es fan en horari
lectiu, sense veure’s discriminats per raons econòmiques; etc.
 Nou decret de menjador escolar per garantir l’accés en igualtat d’oportunitats,
també als centres concertats. Convé promoure, a través de la modificació del
decret que regula la prestació del servei de menjador escolar, que els alumnes als
centres concertats perceptors de beca del 100 % de menjador escolar tinguin
accés gratuït al servei, mentre que els alumnes amb beca parcial paguin
l’equivalent a la part restant fins arribar a l’import màxim establert per a les
beques.

La millora dels recursos dels centres amb elevada complexitat
Malgrat la necessitat de reduir progressivament la segregació escolar, cal continuar
garantint el suport als centres que pateixen els efectes d’aquest fenomen. Per ara,
les polítiques de gestió de personal desenvolupades pel Departament d’Educació
en el sector públic han anat en la direcció de garantir que els centres amb més
complexitat tinguin més recursos que els centres que no tenen aquest nivell de
complexitat, d’acord amb el principi d’equitat en la distribució dels recursos. En el
sector públic, els centres amb elevada complexitat disposen de més dotacions de
personal docent i de personal d’atenció educativa, de ràtios més baixes i de més
hores d’atenció escolar de l’alumnat (amb la sisena hora) que la resta de centres.
Tot i això, aquesta graduació en la dotació dels recursos en funció de la complexitat
és pràcticament inexistent en el sector concertat. La dotació condicionada pel
nivell de complexitat del centre i per atenció a la diversitat és menys del 2 % del
que ingressen els centres concertats en concepte de concert, per la qual cosa no té
prou eficàcia a l’hora de graduar el finançament públic dels centres concertats en
funció de la seva composició social. L’avaluació feta en el marc de les visites que
realitza aquesta institució a centres amb elevada complexitat constata, a més, que
en el sector públic aquesta dotació addicional per atendre la diversitat també és
insuficient, tot i l’increment de les dotacions de personal docent i d’atenció
educativa en l’actual context de pandèmia. Els centres manifesten la necessitat de
garantir més dotacions de personal d’atenció educativa de l’àmbit social (TIS,
educadors socials, etc.) i de la salut (psicòlegs, psicopedagogs, etc.).
El PMOE és un bon instrument per garantir una millor dotació dels recursos als
centres amb elevada complexitat.
Per aquest motiu, es proposa:
 Configuració de plantilles més ben dotades i més multidisciplinàries per als
centres amb elevada complexitat, en comparació amb els centres sense aquesta
complexitat. Cal garantir que els centres amb una composició social desfavorida
tinguin una dotació més gran de docents, d’acord amb les necessitats educatives
del seu alumnat, suficient per atendre les necessitats educatives específiques
existents, i també més dotació de personal d’atenció educativa. La dotació de
plantilles ha de ser més multidisciplinària als centres amb una elevada
complexitat educativa, amb assignacions de professionals de l’àmbit social
(tècnics d’integració social, educadors socials, treballadors socials, etc.) i de
l’àmbit de la salut (psicòlegs, logopedes, etc.) per atendre les necessitats
existents.
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS

Cal graduar més les dotacions docents i de personal d’atenció educativa als
centres en funció de la seva complexitat, tant en el sector públic com en el sector
concertat, especialment quan la situació sanitària millori i s’hagi de valorar la
reassignació de les dotacions addicionals assignades als centres per a la gestió
de la pandèmia.
 Impuls i continuïtat al Pla de millora d’oportunitats educatives (PMOE).
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ANNEX 1. NIVELL DE SEGREGACIÓ ESCOLAR A PRIMÀRIA PER MUNICIPIS
DE MÉS DE 10.000 HABITANTS
Taula 48. Índexs de dissimilitud a primària en els municipis de més de 10.000 habitants
a Catalunya (2020/2021 i 2021/2022)

Molins de Rei

Primària
(2020/2021)

P3
(2020/2021)

Primària
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,53

0,55

0,51

0,55

5,9

0,13

Ripollet

0,50

0,42

0,51

0,55

15,3

0,31

Montornès del
Vallès

0,49

0,54

0,50

0,55

17,0

0,36

Badalona

0,48

0,49

0,45

0,52

18,8

0,36

Sant Feliu de
Llobregat

0,48

0,38

0,45

0,40

7,9

0,20

Tarragona

0,48

0,50

0,49

0,56

23,3

0,27

Franqueses del
Vallès, les

0,47

0,31

0,46

0,46

9,8

0,41

Terrassa

0,47

0,46

0,46

0,46

19,4

0,29

Esplugues de
Llobregat

0,46

0,46

0,44

0,43

14,3

0,21

Lleida

0,46

0,46

0,46

0,50

23,7

0,29

Sant Joan Despí

0,46

0,47

0,46

0,49

10,6

0,23

Olesa de Montserrat

0,44

0,46

0,44

0,59

10,7

0,23

Sabadell

0,44

0,52

0,44

0,48

17,7

0,26

Sant Sadurní
d’Anoia

0,44

0,43

0,42

0,44

10,7

0,16

Montgat

0,43

0,39

0,47

0,48

17,0

0,14

Montcada i Reixac

0,42

0,48

0,41

0,40

18,8

0,28

Sant Boi de
Llobregat

0,42

0,42

0,41

0,39

13,6

0,21

Barcelona

0,40

0,39

0,37

0,37

19,3

0,24

Gavà

0,40

0,38

0,40

0,46

8,9

0,25

Rubí

0,40

0,37

0,41

0,42

17,5

0,24

Sant Adrià de Besòs

0,40

0,38

0,38

0,41

14,0

0,20

Cornellà de
Llobregat

0,38

0,36

0,37

0,36

21,6

0,27
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Primària
(2020/2021)

P3
(2020/2021)

Primària
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

Tortosa

0,38

0,28

0,36

0,35

23,3

0,27

Cerdanyola del
Vallès

0,37

0,41

0,34

0,43

9,8

0,26

Santa Coloma de
Gramenet

0,37

0,40

0,37

0,39

28,5

0,31

Vila-seca

0,37

0,42

0,35

0,29

16,0

0,23

Cambrils

0,35

0,42

0,34

0,44

19,3

0,16

Deltebre

0,35

0,42

0,31

0,30

12,2

0,11

Salou

0,35

0,28

0,34

0,28

27,7

0,23

Santa Perpètua de
Mogoda

0,35

0,48

0,36

0,40

11,1

0,35

Viladecans

0,35

0,44

0,34

0,42

9,2

0,22

Calella

0,34

0,29

0,27

0,29

21,1

0,18

Figueres

0,34

0,36

0,34

0,42

33,1

0,15

Girona

0,34

0,43

0,34

0,38

21,5

0,30

Manresa

0,34

0,38

0,34

0,30

30,2

0,21

Salt

0,34

0,30

0,33

0,38

48,6

0,26

Sant Cugat del
Vallès

0,34

0,41

0,34

0,26

12,3

0,16

Calafell

0,33

0,28

0,33

0,30

26,8

0,21

Blanes

0,32

0,25

0,30

0,31

18,2

0,19

Granollers

0,32

0,34

0,31

0,37

17,7

0,20

Reus

0,32

0,36

0,42

0,43

23,9

0,26

Corbera de
Llobregat

0,31

0,27

0,28

0,28

8,7

0,24

Sant Just Desvern

0,31

0,49

0,31

0,47

9,4

0,17

Vic

0,31

0,34

0,32

0,35

37,0

0,24

Amposta

0,30

0,27

0,28

0,34

20,3

0,11

Argentona

0,30

0,61

0,34

0,59

4,6

0,11

Castellar del Vallès

0,30

0,47

0,27

0,62

3,2

0,19

Prat de Llobregat, el

0,30

0,29

0,29

0,32

10,0

0,18
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ID residencial
(nacionalitat)

Sant Vicenç dels
Horts

0,30

0,38

0,30

0,39

9,8

0,13

Castell-Platja d’Aro

0,29

0,22

0,29

0,21

37,5

0,19

Mollet del Vallès

0,29

0,30

0,28

0,40

13,2

0,26

Palafrugell

0,29

0,29

0,28

0,29

35,0

0,14

Palau-solità i
Plegamans

0,29

0,29

0,27

0,37

4,7

0,20

Parets del Vallès

0,29

0,45

0,29

0,38

7,3

0,16

Roca del Vallès, la

0,29

0,52

0,31

0,50

4,5

0,14

Tordera

0,29

0,40

0,29

0,28

10,0

0,10

Caldes de Montbui

0,28

0,28

0,25

0,39

7,2

0,19

Olot

0,28

0,37

0,30

0,44

26,8

0,24

Garriga, la

0,27

0,35

0,25

0,21

10,8

0,11

Martorell

0,27

0,25

0,25

0,24

25,0

0,38

Sitges

0,27

0,12

0,25

0,22

19,9

0,15

Valls

0,27

0,33

0,24

0,24

22,3

0,29

Vilafranca del
Penedès

0,27

0,25

0,27

0,34

22,2

0,17

Barberà del Vallès

0,26

0,19

0,26

0,30

10,7

0,25

Castellbisbal

0,26

0,21

0,26

0,25

7,2

0,17

Lloret de Mar

0,26

0,24

0,27

0,26

37,7

0,21

Masnou, el

0,26

0,23

0,17

0,24

11,5

0,17

Sant Joan de
Vilatorrada

0,26

0,27

0,23

0,29

11,4

0,09

Sant Quirze del
Vallès

0,26

0,37

0,27

0,43

5,4

0,21

Malgrat de Mar

0,25

0,44

0,24

0,28

14,5

0,18

Esparreguera

0,24

0,27

0,21

0,27

11,5

0,20

Manlleu

0,24

0,26

0,22

0,20

37,3

0,19

Mataró

0,24

0,27

0,25

0,35

22,4

0,34

Pineda de Mar

0,24

0,25

0,24

0,25

22,0

0,14
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Primària
(2020/2021)

P3
(2020/2021)

Primària
(2021/2022)
(nov.)

P3
(2021/2022)
(nov.)

% estranger
primària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

Sant Andreu de la
Barca

0,24

0,31

0,23

0,32

12,8

0,26

Torroella de Montgrí

0,24

0,29

0,23

0,24

29,8

0,19

Calonge

0,23

0,30

0,24

0,14

23,7

0,13

Igualada

0,23

0,29

0,25

0,43

15,8

0,25

Llagosta, la

0,23

0,20

0,21

0,17

16,5

0,17

Mont-roig del Camp

0,23

0,20

0,21

0,27

26,4

0,14

Roses

0,23

0,33

0,21

0,28

29,8

0,17

Sant Feliu de
Guíxols

0,23

0,19

0,24

0,29

23,7

0,14

Vendrell, el

0,23

0,24

0,21

0,31

20,8

0,20

Castelldefels

0,22

0,24

0,23

0,29

19,3

0,15

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,22

0,28

0,38

0,36

27,9

0,29

Seu d’Urgell, la

0,22

0,36

0,21

0,34

15,0

0,16

Vallirana

0,22

0,27

0,25

0,46

5,9

0,20

Piera

0,21

0,28

0,20

0,23

10,9

0,19

Sant Pere de Ribes

0,21

0,25

0,20

0,25

14,6

0,11

Badia del Vallès

0,20

0,29

0,20

0,43

6,6

0,21

Castelló d’Empúries

0,20

0,27

0,24

0,33

43,5

0,34

Berga

0,19

0,29

0,22

0,31

23,2

0,24

Cardedeu

0,19

0,29

0,15

0,41

6,8

0,13

Cassà de la Selva

0,19

0,30

0,18

0,24

19,8

0,22

Premià de Dalt

0,19

0,18

0,19

0,39

12,7

0,21

Torredembarra

0,19

0,36

0,20

0,20

22,3

0,11

Pallejà

0,18

0,40

0,21

0,36

5,4

0,12

Premià de Mar

0,18

0,17

0,20

0,26

19,0

0,25

Balaguer

0,17

0,14

0,17

0,15

30,4

0,18

Cunit

0,17

0,15

0,16

0,16

21,0

0,13
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ID residencial
(nacionalitat)

Mollerussa

0,17

0,19

0,19

0,32

40,0

0,15

Vilanova i la Geltrú

0,17

0,36

0,19

0,25

12,3

0,18

Canet de Mar

0,16

0,26

0,15

0,21

9,3

0,09

Vilassar de Mar

0,16

0,46

0,12

0,18

6,7

0,17

Canovelles

0,15

0,31

0,15

0,32

28,8

0,35

Lliçà d’Amunt

0,15

0,22

0,13

0,74

2,7

0,10

Ripoll

0,15

0,14

0,16

0,26

24,5

0,19

Torelló

0,15

0,21

0,13

0,26

20,6

0,13

Vilanova del Camí

0,15

0,38

0,11

0,21

11,2

0,06

Abrera

0,14

0,01

0,20

0,12

6,8

0,21

Bisbal d’Empordà, la

0,14

0,15

0,13

0,14

29,1

0,17

Cubelles

0,13

0,33

0,10

0,33

14,2

0,14

Palamós

0,13

0,10

0,11

0,13

17,3

0,10

Tàrrega

0,13

0,27

0,11

0,08

33,8

0,10

Banyoles

0,12

0,18

0,13

0,17

27,0

0,23

Sant Celoni

0,12

0,27

0,11

0,18

13,5

0,14

Ràpita, la

0,11

0,25

0,12

0,31

20,2

0,10

Arenys de Mar

0,10

0,21

0,14

0,14

12,7

0,09

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,11

0,10

0,06

31,9

0,21

Alcanar

0,05

0,11

0,05

0,10

27,0

…

Escala, l’

0,05

0,09

0,03

0,04

31,4

0,15

Sant Andreu de
Llavaneres

0,04

0,18

0,09

0,34

9,0

0,09

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i d’Idescat.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària. En color taronja,
s’assenyalen els 30 municipis amb un percentatge més elevat d’alumnat estranger i amb un nivell de
segregació residencial de la població estrangera més elevat.
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ANNEX 2. NIVELL DE SEGREGACIÓ ESCOLAR A SECUNDÀRIA PER
MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS
Taula 49. Índexs de dissimilitud a secundària en els municipis de més de 10.000 habitants
a Catalunya (2020/2021 i 2021/2022)

Montgat

Secundària
(2020/2021)

1r d’ESO
(2020/2021)

Secundària
(2021/2022)

1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,46

0,50

0,42

0,34

13,90

0,14

Badalona

0,40

0,40

0,38

0,38

13,90

0,36

Esplugues de
Llobregat

0,40

0,40

0,34

0,33

10,30

0,21

Garriga, la

0,39

0,43

0,46

0,50

8,80

0,11

Tarragona

0,39

0,34

0,38

0,34

16,10

0,27

Barcelona

0,38

0,38

0,35

0,34

14,70

0,24

Molins de Rei

0,38

0,34

0,37

0,24

4,90

0,13

Ripollet

0,38

0,37

0,39

0,47

9,20

0,31

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,37

0,36

0,35

0,35

21,40

0,29

Parets del Vallès

0,37

0,37

0,31

0,28

5,20

0,16

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,33

0,42

0,48

4,30

0,16

Sant Feliu de
Llobregat

0,35

0,33

0,33

0,28

5,60

0,20

Sabadell

0,34

0,39

0,35

0,39

11,60

0,26

Sant Cugat del
Vallès

0,33

0,37

0,32

0,35

10,10

0,16

Cornellà de
Llobregat

0,32

0,32

0,30

0,33

16,40

0,27

Terrassa

0,32

0,36

0,31

0,34

14,00

0,29

Montcada i Reixac

0,30

0,26

0,29

0,32

14,80

0,28

Olesa de Montserrat

0,30

0,41

0,30

0,30

6,00

0,23

Caldes de Montbui

0,29

0,32

0,35

0,65

4,50

0,19

Canovelles

0,29

0,15

0,28

0,19

15,30

0,35

Piera

0,29

0,41

0,37

0,56

7,10

0,19

Lleida

0,28

0,27

0,28

0,30

16,80

0,29
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Reus

Secundària
(2020/2021)

1r d’ESO
(2020/2021)

Secundària
(2021/2022)

1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,28

0,28

0,26

0,28

15,70

0,26

Malgrat de Mar

0,27

0,37

0,24

0,28

9,00

0,18

Masnou, el

0,27

0,31

0,24

0,28

8,50

0,17

Premià de Mar

0,27

0,20

0,27

0,33

11,00

0,25

Salt

0,27

0,19

0,22

0,23

36,80

0,26

Sant Boi de
Llobregat

0,27

0,21

0,26

0,31

8,40

0,21

Santa Coloma de
Gramenet

0,27

0,30

0,27

0,25

20,00

0,31

Esparreguera

0,26

0,28

0,27

0,29

5,20

0,20

Sant Just Desvern

0,26

0,34

0,32

0,42

11,60

0,17

Calella

0,25

0,09

0,24

0,28

18,20

0,18

Girona

0,25

0,30

0,25

0,22

17,00

0,30

Rubí

0,25

0,33

0,23

0,18

11,90

0,24

Sant Joan Despí

0,25

0,16

0,19

0,16

8,20

0,23

Granollers

0,24

0,34

0,20

0,17

10,20

0,20

Salou

0,24

0,27

0,28

0,37

25,90

0,23

Viladecans

0,24

0,34

0,22

0,26

6,60

0,22

Prat de Llobregat, el

0,23

0,35

0,25

0,30

7,00

0,18

Gavà

0,22

0,20

0,21

0,22

7,70

0,25

Pallejà

0,22

0,24

0,22

0,22

2,20

0,12

Blanes

0,21

0,21

0,18

0,15

12,40

0,19

Manresa

0,21

0,20

0,21

0,24

17,60

0,21

Mollet del Vallès

0,21

0,19

0,21

0,27

8,20

0,26

Olot

0,21

0,16

0,19

0,19

16,20

0,24

Sant Adrià de Besòs

0,21

0,22

0,17

0,14

10,00

0,20

Sant Andreu de la
Barca

0,21

0,21

0,24

0,31

6,00

0,26
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Sant Vicenç dels
Horts

211

Secundària
(2020/2021)

1r d’ESO
(2020/2021)

Secundària
(2021/2022)

1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,21

0,18

0,21

0,28

5,90

0,13

Castelló d’Empúries

0,20

0,28

0,21

0,09

27,80

0,34

Tordera

0,20

0,34

0,15

0,28

8,50

0,10

Cambrils

0,19

0,17

0,22

0,39

14,8

0,16

Cerdanyola del
Vallès

0,19

0,26

0,19

0,28

6,50

0,26

Figueres

0,19

0,25

0,17

0,14

18,40

0,15

Sant Celoni

0,19

0,24

0,23

0,41

8,20

0,14

Vendrell, el

0,19

0,36

0,20

0,27

12,80

0,20

Vilanova i la Geltrú

0,19

0,20

0,15

0,11

8,60

0,18

Franqueses del
Vallès, les

0,18

0,28

0,20

0,28

6,30

0,41

Llagosta, la

0,18

0,11

0,13

0,03

8,80

0,17

Torroella de Montgrí

0,18

0,15

0,17

0,26

19,50

0,19

Amposta

0,17

0,18

0,16

0,22

15,70

0,11

Castelldefels

0,17

0,17

0,19

0,17

14,40

0,15

Igualada

0,17

0,11

0,14

0,12

9,50

0,25

Martorell

0,17

0,12

0,15

0,20

10,70

0,38

Mataró

0,17

0,19

0,19

0,22

14,70

0,34

Mollerussa

0,17

0,15

0,18

0,23

22,60

0,15

Santa Perpètua de
Mogoda

0,17

0,18

0,14

0,22

8,00

0,35

Castellar del Vallès

0,16

0,17

0,13

0,32

3,20

0,19

Manlleu

0,16

0,16

0,15

0,08

29,20

0,19

Roses

0,16

0,25

0,23

0,26

18,00

0,17

Sant Joan de
Vilatorrada

0,16

0,06

0,06

0,20

8,00

0,09

Sitges

0,16

0,12

0,16

0,37

14,10

0,15

Palafrugell

0,15

0,18

0,12

0,15

17,40

0,14

Vallirana

0,15

0,19

0,13

0,03

4,70

0,20
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Valls

Secundària
(2020/2021)

1r d’ESO
(2020/2021)

Secundària
(2021/2022)

1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,15

0,10

0,12

0,15

15,50

0,29

Vic

0,15

0,17

0,16

0,18

30,20

0,24

Palau-solità i
Plegamans

0,14

0,45

0,12

0,20

6,20

0,20

Tortosa

0,14

0,21

0,13

0,20

16,90

0,27

Arenys de Mar

0,13

0,27

0,19

0,17

8,10

0,09

Premià de Dalt

0,13

0,05

0,15

0,17

10,00

0,21

Tàrrega

0,13

0,09

0,15

0,18

19,30

0,10

Vilafranca del
Penedès

0,13

0,06

0,10

0,18

11,30

0,17

Cardedeu

0,12

0,08

0,12

0,25

3,70

0,13

Lliçà d’Amunt

0,12

0,26

0,11

0,26

1,50

0,10

Badia del Vallès

0,11

0,34

0,21

0,26

5,30

0,21

Ràpita, la

0,11

0,09

0,08

0,05

16,10

0,10

Sant Quirze del
Vallès

0,11

0,13

0,03

0,15

4,10

0,21

Seu d’Urgell, la

0,11

0,09

0,07

0,09

10,70

0,16

Vila-seca

0,11

0,03

0,07

0,05

15,80

0,23

Sant Pere de Ribes

0,10

0,18

0,07

0,04

10,50

0,11

Balaguer

0,09

0,17

0,15

0,06

16,90

0,18

Barberà del Vallès

0,09

0,10

0,12

0,13

10,30

0,25

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,19

0,26

0,31

14,10

0,14

Berga

0,08

0,06

0,05

0,11

15,40

0,24

Lloret de Mar

0,08

0,14

0,10

0,13

28,50

0,21

Montornès del
Vallès

0,08

0,03

0,07

0,03

10,70

0,36

Pineda de Mar

0,08

0,16

0,09

0,02

14,70

0,14

Calafell

0,06

0,08

0,00

0,07

17,20

0,21

Cubelles

0,06

0,05

0,01

0,02

9,90

0,14

Mont-roig del Camp

0,05

0,03

0,07

0,26

24,10

0,14
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Banyoles
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Secundària
(2020/2021)

1r d’ESO
(2020/2021)

Secundària
(2021/2022)

1r d’ESO
(2021/2022)

% estranger
secundària
(2021/2022)

ID residencial
(nacionalitat)

0,04

0,07

0,03

0,08

14,10

0,23

Canet de Mar

0,04

0,09

0,07

0,19

6,10

0,09

Santa Coloma de
Farners

0,04

0,04

0,07

0,02

19,20

0,21

Torredembarra

0,04

0,09

0,02

0,02

16,10

0,11

Cassà de la Selva

0,02

0,00

0,00

0,01

13,30

0,22

Corbera de
Llobregat

0,02

0,02

0,10

0,13

5,30

0,24

Palamós

0,02

0,27

0,09

0,15

13,50

0,10

Torelló

0,02

0,09

0,05

0,13

11,10

0,13

Bisbal d’Empordà, la

0,01

0,05

0,07

0,11

15,80

0,17

Castellbisbal

0,01

0,13

0,07

0,03

4,50

0,17

Ripoll

0,01

0,12

0,03

0,20

13,10

0,19

Vilassar de Mar

0,01

0,01

0,12

0,37

4,40

0,17

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació i d’Idescat.
Nota: ens referim als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO com a secundària. S’han exclòs els municipis que
no tenen dos o més centres de secundària. En color taronja, s’assenyalen els 30 municipis amb un
percentatge més elevat d’alumnat estranger i amb un nivell de segregació residencial de la població
estrangera més elevat.
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ANNEX 3. EVOLUCIÓ DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A PRIMÀRIA PER
MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS
Taula 50. Evolució dels índexs de dissimilitud a primària en els municipis de més de 10.000
habitants a Catalunya respecte al curs 2018/2019 (2020/2021 i 2021/2022)

Abrera

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

ID
Primària
(2020/2021)

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,11

0,26

0,14

0,01

0,20

0,12

Alcanar

0,07

0,06

0,05

0,11

0,05

0,10

Amposta

0,33

0,35

0,30

0,27

0,28

0,34

Arenys de Mar

0,12

0,1

0,10

0,21

0,14

0,14

Argentona

0,21

0,71

0,30

0,61

0,34

0,59

Badalona

0,54

0,47

0,48

0,49

0,45

0,52

Badia del Vallès

0,1

0,12

0,20

0,29

0,20

0,43

Balaguer

0,17

0,16

0,17

0,14

0,17

0,15

Banyoles

0,14

0,18

0,12

0,18

0,13

0,17

Barberà del Vallès

0,24

0,41

0,26

0,19

0,26

0,30

Barcelona

0,44

0,41

0,40

0,39

0,37

0,37

Berga

0,2

0,28

0,19

0,29

0,22

0,31

Bisbal d’Empordà, la

0,17

0,26

0,14

0,15

0,13

0,14

Blanes

0,32

0,38

0,32

0,25

0,30

0,31

Calafell

0,33

0,42

0,33

0,28

0,33

0,30

Caldes de Montbui

0,35

0,61

0,28

0,28

0,25

0,39

Calella

0,27

0,29

0,34

0,29

0,27

0,29

Calonge

0,17

0,41

0,23

0,30

0,24

0,14

Cambrils

0,3

0,41

0,35

0,42

0,34

0,44

Canet de Mar

0,18

0,26

0,16

0,26

0,15

0,21

Canovelles

0,18

0,3

0,15

0,31

0,15

0,32

Cardedeu

0,14

0,23

0,19

0,29

0,15

0,41
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Cassà de la Selva

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,14

0,09

ID
Primària
(2020/2021)

0,19

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,30

0,18

0,24

Castellar del Vallès

0,43

0,67

0,30

0,47

0,27

0,62

Castellbisbal

0,26

0,49

0,26

0,21

0,26

0,25

Castelldefels

0,21

0,21

0,22

0,24

0,23

0,29

Castelló d’Empúries

0,15

0,31

0,20

0,27

0,24

0,33

Castell-Platja d’Aro

0,3

0,43

0,29

0,22

0,29

0,21

Cerdanyola del
Vallès

0,41

0,47

0,37

0,41

0,34

0,43

Corbera de
Llobregat

0,32

0,52

0,31

0,27

0,28

0,28

Cornellà de
Llobregat

0,41

0,46

0,38

0,36

0,37

0,36

Cubelles

0,12

0,4

0,13

0,33

0,10

0,33

Cunit

0,29

0,41

0,17

0,15

0,16

0,16

Deltebre

0,4

0,26

0,35

0,42

0,31

0,30

Escala, l’

0,05

0,1

0,05

0,09

0,03

0,04

Esparreguera

0,3

0,52

0,24

0,27

0,21

0,27

Esplugues de
Llobregat

0,53

0,58

0,46

0,46

0,44

0,43

Figueres

0,37

0,47

0,34

0,36

0,34

0,42

Franqueses del
Vallès, les

0,56

0,65

0,47

0,31

0,46

0,46

Garriga, la

0,18

0,35

0,27

0,35

0,25

0,21

Gavà

0,4

0,39

0,40

0,38

0,40

0,46

Girona

0,43

0,49

0,34

0,43

0,34

0,38

Granollers

0,35

0,39

0,32

0,34

0,31

0,37

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,4

0,44

0,22

0,28

0,38

0,36

Igualada

0,19

0,26

0,23

0,29

0,25

0,43

Llagosta, la

0,22

0,47

0,23

0,20

0,21

0,17

Lleida

0,49

0,51

0,46

0,46

0,46

0,50

Lliçà d’Amunt

0,13

0,69

0,15

0,22

0,13

0,74
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Lloret de Mar

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,26

0,37

ID
Primària
(2020/2021)

0,26
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ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,24

0,27

0,26

Malgrat de Mar

0,34

0,49

0,25

0,44

0,24

0,28

Manlleu

0,23

0,3

0,24

0,26

0,22

0,20

Manresa

0,41

0,45

0,34

0,38

0,34

0,30

Martorell

0,25

0,17

0,27

0,25

0,25

0,24

Masnou, el

0,35

0,27

0,26

0,23

0,17

0,24

Mataró

0,24

0,33

0,24

0,27

0,25

0,35

Molins de Rei

0,49

0,59

0,53

0,55

0,51

0,55

Mollerussa

0,2

0,28

0,17

0,19

0,19

0,32

Mollet del Vallès

0,33

0,35

0,29

0,30

0,28

0,40

Montcada i Reixac

0,41

0,47

0,42

0,48

0,41

0,40

Montgat

0,33

0,41

0,43

0,39

0,47

0,48

Montornès del
Vallès

0,45

0,46

0,49

0,54

0,50

0,55

Mont-roig del Camp

0,18

0,12

0,23

0,20

0,21

0,27

Olesa de Montserrat

0,49

0,51

0,44

0,46

0,44

0,59

Olot

0,27

0,35

0,28

0,37

0,30

0,44

Palafrugell

0,29

0,32

0,29

0,29

0,28

0,29

Palamós

0,08

0,19

0,13

0,10

0,11

0,13

Palau-solità i
Plegamans

0,26

0,45

0,29

0,29

0,27

0,37

Pallejà

0,19

0,22

0,18

0,40

0,21

0,36

Parets del Vallès

0,31

0,43

0,29

0,45

0,29

0,38

Piera

0,27

0,18

0,21

0,28

0,20

0,23

Pineda de Mar

0,21

0,39

0,24

0,25

0,24

0,25

Prat de Llobregat, el

0,34

0,34

0,30

0,29

0,29

0,32

Premià de Dalt

0,21

0,12

0,19

0,18

0,19

0,39

Premià de Mar

0,24

0,28

0,18

0,17

0,20

0,26
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Ràpita, la

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,14

0,18

ID
Primària
(2020/2021)

0,11

ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,25

0,12

0,31

Reus

0,45

0,51

0,32

0,36

0,42

0,43

Ripoll

0,21

0,28

0,15

0,14

0,16

0,26

Ripollet

0,51

0,57

0,50

0,42

0,51

0,55

Roca del Vallès, la

0,18

0,4

0,29

0,52

0,31

0,50

Roses

0,21

0,28

0,23

0,33

0,21

0,28

Rubí

0,48

0,41

0,40

0,37

0,41

0,42

Sabadell

0,47

0,47

0,44

0,52

0,44

0,48

Salou

0,39

0,43

0,35

0,28

0,34

0,28

Salt

0,39

0,38

0,34

0,30

0,33

0,38

Sant Adrià de Besòs

0,46

0,32

0,40

0,38

0,38

0,41

Sant Andreu de la
Barca

0,21

0,31

0,24

0,31

0,23

0,32

Sant Andreu de
Llavaneres

0,05

0,06

0,04

0,18

0,09

0,34

Sant Boi de
Llobregat

0,42

0,46

0,42

0,42

0,41

0,39

Sant Celoni

0,2

0,19

0,12

0,27

0,11

0,18

Sant Cugat del
Vallès

0,34

0,36

0,34

0,41

0,34

0,26

Sant Feliu de
Guíxols

0,25

0,28

0,23

0,19

0,24

0,29

Sant Feliu de
Llobregat

0,52

0,54

0,48

0,38

0,45

0,40

Sant Joan de
Vilatorrada

0,36

0,47

0,26

0,27

0,23

0,29

Sant Joan Despí

0,47

0,47

0,46

0,47

0,46

0,49

Sant Just Desvern

0,22

0,41

0,31

0,49

0,31

0,47

Sant Pere de Ribes

0,18

0,28

0,21

0,25

0,20

0,25

Sant Quirze del
Vallès

0,26

0,37

0,26

0,37

0,27

0,43

Sant Sadurní
d’Anoia

0,5

0,52

0,44

0,43

0,42

0,44

Sant Vicenç dels
Horts

0,37

0,32

0,30

0,38

0,30

0,39

Santa Coloma de
Farners

0,06

0,1

0,06

0,11

0,10

0,06
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Santa Coloma de
Gramenet

ID
Primària
(2018/2019)

ID
P3
(2018/2019)

0,44

0,41

ID
Primària
(2020/2021)

0,37
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ID
P3
(2020/2021)

ID
Primària
(2021/2022)

ID
P3
(2021/2022)

0,40

0,37

0,39

Santa Perpètua de
Mogoda

0,39

0,44

0,35

0,48

0,36

0,40

Seu d’Urgell, la

0,19

0,13

0,22

0,36

0,21

0,34

Sitges

0,27

0,2

0,27

0,12

0,25

0,22

Tarragona

0,53

0,54

0,48

0,50

0,49

0,56

Tàrrega

0,18

0,11

0,13

0,27

0,11

0,08

Terrassa

0,56

0,56

0,47

0,46

0,46

0,46

Tordera

0,39

0,38

0,29

0,40

0,29

0,28

Torelló

0,11

0,16

0,15

0,21

0,13

0,26

Torredembarra

0,18

0,1

0,19

0,36

0,20

0,20

Torroella de Montgrí

0,24

0,31

0,24

0,29

0,23

0,24

Tortosa

0,38

0,44

0,38

0,28

0,36

0,35

Vallirana

0,35

0,76

0,22

0,27

0,25

0,46

Valls

0,32

0,22

0,27

0,33

0,24

0,24

Vendrell, el

0,32

0,36

0,23

0,24

0,21

0,31

Vic

0,31

0,33

0,31

0,34

0,32

0,35

Viladecans

0,37

0,4

0,35

0,44

0,34

0,42

Vilafranca del
Penedès

0,34

0,44

0,27

0,25

0,27

0,34

Vilanova del Camí

0,09

0,06

0,15

0,38

0,11

0,21

Vilanova i la Geltrú

0,17

0,31

0,17

0,36

0,19

0,25

Vila-seca

0,36

0,5

0,37

0,42

0,35

0,29

Vilassar de Mar

0,14

0,28

0,16

0,46

0,12

0,18

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells que van de P3 a 6è de primària com a primària. En verd, es marquen els municipis que,
respecte al curs 2018/2019, han experimentat una reducció de l’índex de dissimilitud de, com a mínim, 0,02 punts.
En vermell, quan l’increment ha estat, com a mínim, de 0,02 punts.
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ANNEX 4. EVOLUCIÓ DE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A SECUNDÀRIA PER
MUNICIPIS DE MÉS DE 10.000 HABITANTS
Taula 51. Evolució dels índexs de dissimilitud a secundària en els municipis de més de
10.000 habitants a Catalunya respecte al curs 2018/2019 (2020/2021 i 2021/2022)

Amposta

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

0,17

0,18

ID
Secundària
(2020/2021)

0,17

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

0,18

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,16

0,22

Arenys de Mar

0,26

0,08

0,13

0,27

0,19

0,17

Badalona

0,41

0,4

0,40

0,40

0,38

0,38

Badia del Vallès

0,03

0,34

0,11

0,34

0,21

0,26

Balaguer

0,04

0,12

0,09

0,17

0,15

0,06

Banyoles

0,09

0,11

0,04

0,07

0,03

0,08

Barberà del Vallès

0,08

0,11

0,09

0,10

0,12

0,13

Barcelona

0,41

0,42

0,38

0,38

0,35

0,34

Berga

0,1

0,16

0,08

0,06

0,05

0,11

Bisbal d’Empordà, la

0,03

0,09

0,01

0,05

0,07

0,11

Blanes

0,16

0,34

0,21

0,21

0,18

0,15

Calafell

0,12

0,02

0,06

0,08

0,00

0,07

Caldes de Montbui

0,31

0,32

0,29

0,32

0,35

0,65

Calella

0,24

0,31

0,25

0,09

0,24

0,28

Cambrils

0,24

0,21

0,19

0,17

0,22

0,39

Canet de Mar

0,17

0,12

0,04

0,09

0,07

0,19

Canovelles

0,2

0,16

0,29

0,15

0,28

0,19

Cardedeu

0,05

0,21

0,12

0,08

0,12

0,25

Cassà de la Selva

0,05

0,05

0,02

0,00

0,00

0,01

Castellar del Vallès

0,18

0,27

0,16

0,17

0,13

0,32

Castellbisbal

0,14

0,3

0,01

0,13

0,07

0,03

Castelldefels

0,25

0,22

0,17

0,17

0,19

0,17
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Castelló d’Empúries

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

0,13

0,14

ID
Secundària
(2020/2021)

0,20

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

0,28

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,21

0,09

Cerdanyola del
Vallès

0,22

0,28

0,19

0,26

0,19

0,28

Corbera de
Llobregat

0,07

0,07

0,02

0,02

0,10

0,13

Cornellà de
Llobregat

0,36

0,35

0,32

0,32

0,30

0,33

Cubelles

0,15

0,06

0,06

0,05

0,01

0,02

Esparreguera

0,22

0,18

0,26

0,28

0,27

0,29

Esplugues de
Llobregat

0,39

0,39

0,40

0,40

0,34

0,33

Figueres

0,17

0,18

0,19

0,25

0,17

0,14

Franqueses del
Vallès, les

0,12

0,12

0,18

0,28

0,20

0,28

Garriga, la

0,21

0,43

0,39

0,43

0,46

0,50

Gavà

0,29

0,33

0,22

0,20

0,21

0,22

Girona

0,27

0,35

0,25

0,30

0,25

0,22

Granollers

0,26

0,26

0,24

0,34

0,20

0,17

Hospitalet de
Llobregat, l’

0,41

0,36

0,37

0,36

0,35

0,35

Igualada

0,25

0,27

0,17

0,11

0,14

0,12

Llagosta, la

0,13

0,21

0,18

0,11

0,13

0,03

Lleida

0,28

0,33

0,28

0,27

0,28

0,30

Lliçà d’Amunt

0,11

0,34

0,12

0,26

0,11

0,26

Lloret de Mar

0,09

0,09

0,08

0,14

0,10

0,13

Malgrat de Mar

0,27

0,3

0,27

0,37

0,24

0,28

Manlleu

0,18

0,12

0,16

0,16

0,15

0,08

Manresa

0,25

0,23

0,21

0,20

0,21

0,24

Martorell

0,23

0,24

0,17

0,12

0,15

0,20

Masnou, el

0,26

0,29

0,27

0,31

0,24

0,28

Mataró

0,21

0,23

0,17

0,19

0,19

0,22
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Molins de Rei

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

0,33

0,5

0,38

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

0,34

ID
Secundària
(2021/2022)
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ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,37

0,24

Mollerussa

0,18

0,31

0,17

0,15

0,18

0,23

Mollet del Vallès

0,24

0,3

0,21

0,19

0,21

0,27

Montcada i Reixac

0,31

0,28

0,30

0,26

0,29

0,32

Montgat

0,01

0,12

0,46

0,50

0,42

0,34

Montornès del
Vallès

0,09

0,03

0,08

0,03

0,07

0,03

Mont-roig del Camp

0,04

0,16

0,05

0,03

0,07

0,26

Olesa de Montserrat

0,39

0,35

0,30

0,41

0,30

0,30

Olot

0,18

0,24

0,21

0,16

0,19

0,19

Palafrugell

0,16

0,16

0,15

0,18

0,12

0,15

Palamós

0,01

0,11

0,02

0,27

0,09

0,15

Palau-solità i
Plegamans

0,22

0,38

0,14

0,45

0,12

0,20

Pallejà

0,21

0,2

0,22

0,24

0,22

0,22

Parets del Vallès

0,4

0,59

0,37

0,37

0,31

0,28

Piera

0,2

0,58

0,29

0,41

0,37

0,56

Pineda de Mar

0,1

0,02

0,08

0,16

0,09

0,02

Prat de Llobregat, el

0,3

0,24

0,23

0,35

0,25

0,30

Premià de Dalt

0,11

0,02

0,13

0,05

0,15

0,17

Premià de Mar

0,25

0,25

0,27

0,20

0,27

0,33

Ràpita, la

0,1

0,01

0,11

0,09

0,08

0,05

Reus

0,32

0,31

0,28

0,28

0,26

0,28

Ripoll

0,12

0,03

0,01

0,12

0,03

0,20

Ripollet

0,34

0,34

0,38

0,37

0,39

0,47

Roses

0,18

0,25

0,16

0,25

0,23

0,26

Rubí

0,25

0,27

0,25

0,33

0,23

0,18

Sabadell

0,36

0,4

0,34

0,39

0,35

0,39
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Salou

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

0,27

0,3

0,24

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

0,27

ID
Secundària
(2021/2022)

ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,28

0,37

Salt

0,36

0,32

0,27

0,19

0,22

0,23

Sant Adrià de Besòs

0,23

0,2

0,21

0,22

0,17

0,14

Sant Andreu de la
Barca

0,15

0,15

0,21

0,21

0,24

0,31

x

x

x

x

x

x

Sant Boi de
Llobregat

0,33

0,32

0,27

0,21

0,26

0,31

Sant Celoni

0,15

0,19

0,19

0,24

0,23

0,41

Sant Cugat del
Vallès

0,41

0,46

0,33

0,37

0,32

0,35

Sant Feliu de
Guíxols

0,09

0,07

0,09

0,19

0,26

0,31

Sant Feliu de
Llobregat

0,36

0,44

0,35

0,33

0,33

0,28

Sant Joan de
Vilatorrada

0,23

0,22

0,16

0,06

0,06

0,20

Sant Joan Despí

0,26

0,31

0,25

0,16

0,19

0,16

Sant Just Desvern

0,14

0,21

0,26

0,34

0,32

0,42

Sant Pere de Ribes

0,07

0,13

0,10

0,18

0,07

0,04

Sant Quirze del
Vallès

0,08

0,14

0,11

0,13

0,03

0,15

Sant Sadurní
d’Anoia

0,36

0,39

0,36

0,33

0,42

0,48

Sant Vicenç dels
Horts

0,28

0,33

0,21

0,18

0,21

0,28

Santa Coloma de
Farners

0,1

0,12

0,04

0,04

0,07

0,02

Santa Coloma de
Gramenet

0,32

0,35

0,27

0,30

0,27

0,25

Santa Perpètua de
Mogoda

0,25

0,3

0,17

0,18

0,14

0,22

Seu d’Urgell, la

0,16

0,17

0,11

0,09

0,07

0,09

Sitges

0,25

0,21

0,16

0,12

0,16

0,37

Tarragona

0,39

0,43

0,39

0,34

0,38

0,34

Tàrrega

0,09

0,18

0,13

0,09

0,15

0,18

Terrassa

0,37

0,42

0,32

0,36

0,31

0,34

Tordera

0,19

0,19

0,20

0,34

0,15

0,28

Sant Andreu de
Llavaneres
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Torelló

ID
Secundària
(2018/2019)

ID
1r d’ESO
(2018/2019)

ID
Secundària
(2020/2021)

0,06

0,16

0,02

ID
1r d’ESO
(2020/2021)

0,09

ID
Secundària
(2021/2022)
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ID
1r d’ESO
(2021/2022)

0,05

0,13

Torredembarra

0,04

0

0,04

0,09

0,02

0,02

Torroella de Montgrí

0,21

0,28

0,18

0,15

0,17

0,26

Tortosa

0,17

0,21

0,14

0,21

0,13

0,20

Vallirana

0,08

0,05

0,15

0,19

0,13

0,03

Valls

0,25

0,23

0,15

0,10

0,12

0,15

Vendrell, el

0,12

0,23

0,19

0,36

0,20

0,27

Vic

0,23

0,16

0,15

0,17

0,16

0,18

Viladecans

0,19

0,1

0,24

0,34

0,22

0,26

Vilafranca del
Penedès

0,14

0,16

0,13

0,06

0,10

0,18

Vilanova i la Geltrú

0,27

0,26

0,19

0,20

0,15

0,11

Vila-seca

0,19

0,07

0,11

0,03

0,07

0,05

Vilassar de Mar

0,18

0,29

0,01

0,01

0,12

0,37

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació.
Nota: ens referim als nivells de 1r d’ESO a 4t d’ESO com a secundària. S’han exclòs els municipis que no tenen dos
o més centres de secundària. En verd, es marquen els municipis que, respecte al curs 2018/2019, han experimentat
una reducció de l’índex de dissimilitud de, com a mínim, 0,02 punts. En vermell, quan l’increment ha estat, com a
mínim, de 0,02 punts.
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ANNEX 5. COST DE LA PLAÇA ESCOLAR TOTAL I PER ALUMNE
Taula 52. Cost per alumne per titularitat i etapa educativa (2019)
Per alumne

Centres públics
Dotació bàsica de
personal docent i
de suport

EINF i EPRI
Finançament
Despesa real
públic

Cost teòric

3.226,0 €

3.226,0 €

Funcionament del
centre

516,8 €

641,8 €

708,9 €

Activitats i serveis
complementaris

243,70 €

1.119,20 €

Atenció a la
diversitat

265,1 €

Cost agregat

4.248,56 €

Centres concertats

3.226,0 €

ESO
Impacte
Finançament
Despesa real
pressupostari
públic

0,0 €

Cost teòric

Impacte
pressupostari

4.652,2 €

4.652,2 €

4.652,2 €

0,0 €

102,6 €

619,9 €

776,6 €

734,9 €

243,2 €

664,60 €

420,90 €

33,90 €

383,70 €

576,30 €

542,40 €

265,1 €

517,9 €

252,8 €

360,7 €

360,7 €

616,6 €

255,9 €

5.249,44 €

5.117,34 €

776,20 €

5.643,96 €

6.169,65 €

6.579,99 €

1.041,51 €

Finançament
Despesa real
públic

Cost teòric

Impacte
Finançament
Despesa real
pressupostari
públic

Cost teòric

Impacte
pressupostari

Dotació bàsica de
personal docent i
de suport

2.508,8 €

3.379,6 €

2.829,9 €

321,1 €

3.057,1 €

4.146,0 €

3.304,5 €

247,40 €

Funcionament del
centre

245,52 €

701,2 €

670,5 €

424,98 €

286,1 €

752,6 €

713,7 €

427,6 €

Activitats i serveis
complementaris

75,20 €

2.385,80 €

641,30 €

566,10 €

75,20 €

2.327,10 €

576,30 €

501,10 €

Atenció a la
diversitat

27,5 €

244,3 €

517,9 €

490,4 €

54,8 €

330,1 €

616,6 €

561,8 €

Cost agregat

2.859,58 €

6.710,82 €

4.659,63 €

1.800,03 €

3.469,50 €

7.555,89 €

5.211,08 €

1.741,58 €

Finançament
Despesa real
públic

Cost teòric

Total

Impacte
Finançament
Despesa real
pressupostari
públic

Cost teòric

Impacte
pressupostari

Dotació bàsica de
personal docent i
de suport

3.000,8 €

3.274,2 €

3.101,6 €

100,8 €

4.093,0 €

4.474,7 €

4.179,8 €

86,7 €

Funcionament del
centre

430,3 €

658,6 €

696,9 €

203,0 €

486,8 €

765,9 €

727,5 €

309,1 €

Activitats i serveis
complementaris

190,8 €

1.516,9 €

657,3 €

466,5 €

48,4 €

1.065,0 €

576,3 €

527,9 €

Atenció a la
diversitat

190,5 €

258,6 €

517,9 €

327,4 €

253,5 €

350,0 €

616,6 €

363,1 €

Cost agregat

3.812,45 €

5.708,28 €

4.973,63 €

1.097,66 €

4.881,69 €

6.655,61 €

6.100,11 €

1.286,93 €

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de les administracions locals, de l’Enquesta de quotes (2019) i de les
titularitats dels centres concertats.
Nota: el càlcul del finançament públic, a partir de l’escenari d’inversió mitjà (cost de funcionament) i l’escenari actual d’escolarització: distribució inequitativa d’alumnat socialment desfavorit i no-equivalència de jornada escolar (cost de les activitats
i els serveis complementaris). El càlcul de la despesa real, a partir de les despeses bàsiques de funcionament (cost de funcionament) i la suma d’activitats complementàries, activitats fora del centre i material escolar, menjador escolar i altres serveis
(cost de les activitats i els serveis complementaris). I el càlcul dels costos teòrics i dels impactes pressupostaris han estat
elaborats a partir del cost estàndard (cost de funcionament), l’escenari d’escolarització equilibrada plena (cost de la complexitat) i l’escenari mitjà (cost de les activitats i els serveis complementaris).
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Taula 53. Cost total de la plaça escolar per titularitat i etapa educativa (2019)

Importe total

Total
Finançament
públic

Despesa real

2.482.309.322,6 €

2.482.309.322,6 €

Funcionament del centre

365.588.885,3 €

461.021.596,5 €

486.014.320,9 €

98.642.269,2 €

Activitats i serveis complementaris

121.807.482,2 €

606.635.726,6 €

432.301.516,2 €

310.494.034,0 €

Atenció a la diversitat

199.516.987,8 €

199.516.987,8 €

371.536.753,3 €

172.019.765,5 €

3.169.222.677,9 €

3.749.483.633,5 €

3.772.161.913,0 €

581.156.068,7 €

Centres públics
Dotació bàsica de personal docent i
de suport

Cost agregat

Cost teòric
2.482.309.322,6 €

Impacte
pressupostari
0,0 €

Centres concertats

Finançament
públic

Dotació bàsica de personal docent i
de suport

882.346.423,9 €

1.191.710.799,2 €

979.207.468,8 €

96.858.490,6 €

Funcionament del centre

85.028.718,2 €

235.231.704,7 €

224.276.567,3 €

139.247.849,1 €

Activitats i serveis complementaris

24.601.831,6 €

774.290.007,6 €

202.639.506,4 €

178.037.674,8 €

Atenció a la diversitat

12.059.034,5 €

89.540.130,1 €

180.519.683,7 €

168.460.649,2 €

1.004.036.008,2 €

2.290.772.641,6 €

1.586.643.226,2 €

582.604.663,74 €

Cost agregat
Total
Dotació bàsica de personal docent i
de suport

Finançament
públic

Despesa real

Despesa real

Cost teòric

Cost teòric

Impacte
pressupostari

Impacte
pressupostari

3.364.655.746,5 €

3.674.020.121,8 €

3.461.516.791,4 €

96.858.490,6 €

Funcionament del centre

450.617.603,5 €

696.253.301,2 €

710.290.888,2 €

237.890.118,3 €

Activitats i serveis complementaris

146.409.313,8 €

1.380.925.734,2 €

634.941.022,6 €

488.531.708,8 €

Atenció a la diversitat

211.576.022,3 €

289.057.117,9 €

552.056.437,0 €

340.480.414,7 €

4.173.258.686,1 €

6.040.256.275,1 €

5.358.805.139,2 €

1.163.760.732,4 €

Cost agregat

Font: elaboració a partir de dades del Departament d’Educació, de les administracions locals, de l’Enquesta de quotes (2019) i de
les titularitats dels centres concertats.
Nota: el càlcul del finançament públic, a partir de l’escenari d’inversió mitjà (cost de funcionament) i l’escenari
actual d’escolarització: distribució inequitativa d’alumnat socialment desfavorit i no-equivalència de jornada escolar (cost de les activitats i els serveis complementaris). El càlcul de la despesa real, a partir de les despeses bàsiques
de funcionament (cost de funcionament) i la suma d’activitats complementàries, activitats fora del centre i material
escolar, menjador escolar i altres serveis (cost de les activitats i els serveis complementaris). I el càlcul dels costos
teòrics i dels impactes pressupostaris ha estat elaborat a partir del cost estàndard (cost de funcionament), l’escenari
d’escolarització equilibrada plena (cost de la complexitat) i l’escenari mitjà (cost de les activitats i els serveis
complementaris).

228

ANNNEXOS

ANNEX 6: SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS
SEGUIMENT I IMPLEMENTACIÓ DEL PACTE

Actuació

Actors
prom.

Temporal.

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
Segona reunió de la comissió de
seguiment.

Comissió de seguiment.

DPT EDU /
SGC

A partir de
març 2019

Constitució comissió
de seguiment: primera
reunió, 6 de maig.

Presentació de les dades
del sistema d’indicadors
corresponents al curs 2017/2018
i 2018/2019 (Departament
d’Educació / Síndic de Greuges)
(en procés).
Creació de pàgina web Pacte.

Unitat interna del
Departament d’Educació.

DPT EDU /
SGC

A partir de
març 2019

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

Instruments de
seguiment.
Sistema d’indicadors
seguiment.
Informe bianual de
balanç.
Comunicacions
relacionades amb els
possibles incompliments
del contingut del Pacte.

DPT EDU /
SGC

A partir de
març 2019

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

Presentació de la proposta de
creació de la Unitat interna
del Departament d’Educació
(Departament d’Educació).

Presentació de les dades
del sistema d’indicadors
corresponents al curs 2017/2018
i 2018/2019 (Departament
d’Educació / Síndic de Greuges)
(en procés, presentació parcial).
Recollida de comunicacions
sobre possibles incompliments
(SGC).
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Actuacions fetes a la tercera reunió (juliol 2020)
Tercera reunió de la comissió
de seguiment.
Presentació de les dades
del sistema d’indicadors
corresponents al curs
2017/2018 i 2018/2019
(Departament d’Educació /
Síndic de Greuges).
Convocatòria de la
comissió de seguiment dels
ajuntaments (en procés
jornada municipis).

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

Presentació de les dades
del sistema d’indicadors
corresponents al curs
2017/2018 i 2018/2019
(Departament d’Educació /
Síndic de Greuges).
Recollida de comunicacions
sobre possibles
incompliments (Síndic de
Greuges).

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

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Quarta reunió de la comissió
de seguiment.

Cinquena reunió de la comissió de seguiment.

Sisena reunió de la comissió
de seguiment.

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

Invitació a formar part del
Pacte als ajuntaments de
menys de 10.000 habitants
(en procés).

Incorporació al Pacte dels
ajuntaments de menys de
10.000 habitants.
Jornada de municipis.

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

Presentació de les dades
del sistema d’indicadors
corresponents al curs
2019/2020 (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges) (en procés,
presentació parcial).
Recollida de comunicacions
sobre possibles
incompliments (Síndic de
Greuges)

Valoració de la posada en
funcionament de l’Oficina
Coordinadora del Pacte
contra la Segregació Escolar
(OCPSE).
DGAFCA.
Constitució comissions
de seguiment
intradepartamentals i
coordinació des de la SG de
transformació educativa.

Presentació de les dades
del sistema d’indicadors
corresponents al curs
2019/2020 (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges) (en procés).
Elaboració informe bianual
(en procés).
Recollida de comunicacions
sobre incompliments (SGC).

Incorporació en el nou
Decret de reestructuració del
Departament, de l’Oficina
coordinadora del Pacte
contra la segregació escolar
dins de la DG d’Atenció
a la Família i Comunitat
Educativa.

Presentació informe bianual.
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ÀMBIT 1. APROVACIÓ D’UN NOU DECRET D’ADMISSIÓ D’ALUMNAT AMB MÉS
INSTRUMENTS PER COMBATRE LA SEGREGACIÓ ESCOLAR
Actuació

Nou decret d’admissió
d’alumnat.

Actors
prom.

DPT EDU

Temporal.

Març de 2019
(primera fase)
/ Març de 2020
(segona fase)

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

Proposta de constitució
de comissió d’estudi
règim d’admissió.
Comissions d’estudi de
bones pràctiques per
combatre la segregació en
diferents àmbits.

DPT EDU /
SGC

Març de 2020

Proposta de constitució
de la Subcomissió
d’estudi sobre la lluita
contra la segregació
escolar en contextos de
segregació residencial.

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

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

Elaboració del document
de la comissió d’estudi
sobre règims d’admissió
amb propostes adreçades
al Departament d’Educació,
per tal que siguin valorades
en el marc de l’elaboració
del nou decret d’admissió
d’alumnat (àmbit 1 Pacte), de
les orientacions relacionades
amb la programació de l’oferta
i la gestió del procés d’admissió
(àmbit 2) o del protocol per a l’ús
de la reserva de places (àmbit 3)
(Síndic de Greuges).
Elaboració del document
de la subcomissió d’estudi
sobre segregació residencial
amb propostes adreçades a
la Comissió d’estudi sobre
règims d’admissió, per tal que
siguin valorades en el marc
de l’elaboració del document
amb propostes adreçades al
Departament d’Educació (Síndic
de Greuges).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Nou decret d’admissió
d’alumnat (en procés,
publicat projecte decret a
gener 2020).

Complert.

Complert.

Nou decret d’admissió
d’alumnat.

Preinscripció telemàtica.

Proposta de constitució de
comissió d’estudi de lleure.
Proposta de constitució de
comissió d’estudi d’educació
inclusiva.

Jornada municipal en el marc
del Pacte contra la segregació
Constitució Taula sectorial
escolar (comissió d’estudi
d’educació infantil de primer per anàlisi absentisme
Proposta de constitució de
alumnat gitano. Treball en
comissió d’estudi d’educació cicle): document municipis.
document d’orientacions a
infantil de primer cicle.
centre (en procés) (DEdu).
Constitució comissió estudi
segregació alumnat gitano
Proposta de constitució de
Informe comissió educació
comissió segregació alumnat (en procés).
inclusiva (SG).
gitano: comissió + ampliació
Comissió educació inclusiva
del programa de promoció
Informe comissió drets
(en procés).
escolar + jornada de treball
laborals (SG) (en procés).
amb agents implicats, durant
Comissió drets laborals (en
el primer trimestre del curs
Informe comissió detecció
procés).
2020/2021 per redefinir el
alumnat vulnerable (SG).
model per adaptar-lo a les
Comissió detecció alumnat
necessitats actuals i d’acord
vulnerable (en procés).
amb la singularitat de cada
territori.
Proposta de constitució de
comissió drets laborals.

Informe comissió drets
laborals (SG).
Jornada de treball segregació
alumnat gitano vinculada
amb el desplegament del
Decret (Dedu).
Constitució comissió sobre
quotes als centres públics i
concertats.
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ÀMBIT 2. ELABORACIÓ D’ORIENTACIONS RELACIONADES AMB LA PROGRAMACIÓ
DE L’OFERTA I LA GESTIÓ DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ
Actuació

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

Criteris en la gestió de les
sol·licituds

Protocol d’actuació
davant d’indicis
d’irregularitat en el
procés d’admissió
d’alumnat.

Actors
prom.

DPT EDU /
AMC / FMC

DPT EDU /
AMC / FMC

DPT EDU /
AMC / FMC

Temporal.

Març de 2020

Març de 2020

Març de 2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

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

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

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
Anàlisi de l’aplicació de les
Orientacions del Departament
d’Educació per al curs 2019/2020
per afavorir l’escolarització
equilibrada en el marc del
desenvolupament del Pacte
contra la segregació escolar
a Catalunya (Departament
d’Educació / Síndic de Greuges).
Elaboració d’un documentproposta d’orientacions per al
procés d’admissió corresponent
al curs 2020/2021 (Departament
d’Educació) (en procés, a partir
informe comissions d’estudi).
Anàlisi de l’aplicació de les
Orientacions del Departament
d’Educació per al curs 2019/2020
per afavorir l’escolarització
equilibrada en el marc del
desenvolupament del Pacte
contra la segregació escolar
a Catalunya (Departament
d’Educació / Síndic de Greuges).
Elaboració d’un documentproposta d’orientacions per al
procés d’admissió corresponent
al curs 2020/2021 (Departament
d’Educació) (en procés, a partir
informe comissions d’estudi).

Disseny d’un protocolproposta d’actuació davant
d’indicis d’irregularitat en el
procés d’admissió d’alumnat
(Departament d’Educació)
(en procés, a partir informe
comissions d’estudi).
(Protocol Consorci d’Educació de
Barcelona) (en procés).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

Elaboració d’un document
d’orientacions per al procés
d’admissió corresponent al
curs 2020/2021 (Departament
d’Educació) (en procés,
depenent de Decret).

Publicació del Document
d’orientacions per al procés
d’admissió corresponent al
curs 2020/2021 (Departament
d’Educació) (en procés,
depenent de Decret).

Instruccions per garantir
preinscripció alumnat NEE
en període ordinari per
equilibrar escolarització
(Departament d’Educació).

Disseny de programa de
formació de lluita contra la
segregació escolar per als
actors que programen en el
territori (en procés).

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

Disseny d’un protocol
d’actuació davant d’indicis
d’irregularitat en el procés
d’admissió d’alumnat
(Departament d’Educació)
(en procés, depenent de
Decret).

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)
Elaboració del Document
d’orientacions per al procés
d’admissió corresponent al
curs 2021/2022 (Departament
d’Educació).
Creació i coordinació grup de
treball intradepartamental
sobre el desplegament del
Decret de planificació i
admissió.
Programació pilotatge
formació sobre línies
estratègiques abordatge de la
segregació escolar.

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

Elaboració del Document
d’orientacions per al procés
d’admissió corresponent al
curs 2021/2022 (Departament
d’Educació).
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Desplegament reglamentari
del decret d’admissió
(Departament d’Educació):
elaboració document
orientacions per al procés
d’admissió curs 2022/2023.
Desplegament en el territori
de la formació sobre
l’abordatge de la segregació
escolar.

Desplegament reglamentari
del decret d’admissió
(Departament d’Educació):
elaboració document
orientacions per al procés
d’admissió curs 2022/2023.

Valoració sobre l’adaptació
del web de preinscripció del
Departament Educació en
clau nou decret (en procés).

Publicació del protocol
d’actuació davant d’indicis
d’irregularitat en el procés
d’admissió d’alumnat
(Departament d’Educació)
(en procés, depenent de
Decret).

Elaboració del protocol
d’actuació davant d’indicis
d’irregularitat en el procés
d’admissió d’alumnat
(Departament d’Educació).
Protocol fraus CEB.

Elaboració del protocol
d’actuació davant d’indicis
d’irregularitat en el procés
d’admissió d’alumnat
(Departament d’Educació):
Incloure en la nova resolució
de preinscripció 22/23 un
apartat específic sobre la
gestió de les irregularitats
(pilotatge).
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Actuació

Actors
prom.

Temporal.

Disseny del model
d’intervenció dels
dispositius per al foment
de l’escolarització
equilibrada d’alumnat.

DPT EDU /
AMC / FMC

Març de 2020

Orientacions i plans de
zona per a l’escolarització
equilibrada de l’alumnat
gitano.

DPT EDU

Març de 2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

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

Disseny del model d’intervenció
dels dispositius per al foment
de l’escolarització equilibrada
d’alumnat (Departament
d’Educació) (en procés, a partir
informe comissions d’estudi).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Nou decret d’admissió
d’alumnat
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Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Complert

Complert

Jornada de treball segregació
alumnat gitano durant el
tercer trimestre del curs
2020/2021 per redefinir el
model per adaptar-lo a les
necessitats actuals i d’acord
amb la singularitat de cada
territori.

Seguiment actuacions i
mesures PMOE.

Jornada de treball segregació
alumnat gitano.
Proposta d’ampliació del
programa de promoció
escolar.
Actuacions dintre de
la mesura 6 del PMOE
(ampliació del projecte
de promoció escolar al
Proposta de constitució de
comissió segregació alumnat poble gitano de Catalunya
gitano: comissió + ampliació mitjançant l’increment
del pressupost dedicat
del programa de promoció
al projecte). RESOLUCIÓ
escolar + jornada de treball
amb agents implicats, durant EDU/2210/2020, de 10 de
setembre (en procés).
el primer trimestre del curs
2020/2021 per redefinir el
Actuacions comunitàries
model per adaptar-lo a les
dintre de la mesura
necessitats actuals i d’acord
17 del PMOE contra
amb la singularitat de cada
l’abandonament escolar.
territori.
Increment de la dotació
econòmica dels plans
educatius d’entorn
corresponent a la
contractació de tècnics o
tècniques locals de prevenció
de l’absentisme escolar
i/o per a l’elaboració de
plans locals de prevenció
de l’absentisme escolar (en
procés).

Ampliació del Projecte
promoció escolar en funció
necessitats del territori: curs
20/21: 9 figures més / curs
21/22: 3 figures més.
Desplegament del PMOE:
increment mesures.
Constitució Taula sectorial
per a anàlisi absentisme
alumnat gitano. Treball en
document d’orientacions a
centre (DEdu) (en procés).

Desplegament Projecte
promoció escolar èxit
educatiu alumnat gitano.
Document d’orientacions
per al procés d’admissió
corresponent al curs
2022/2023.
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ÀMBIT 3. APROVACIÓ D’UN PROTOCOL PER A L’APROFITAMENT DE LA RESERVA DE
PLACES COM A MESURA D’ESCOLARITZACIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNAT
Actuació

Actors
prom.

Temporal.

Protocol per a l’ús de la
reserva de places amb
necessitats educatives
específiques.

DPT EDU /
AMC / FMC

Gener de 2020

Implementació del
protocol a escala local.

DPT EDU /
ajuntaments

A partir de
gener de 2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

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

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

ÀMBIT 4. PROMOCIÓ D’ACORDS LOCALS ENTRE CENTRES DINS D’UNA MATEIXA ZONA O
MUNICIPI PER A L’ESCOLARITZACIÓ EQUILIBRADA D’ALUMNAT

Actuació

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

Actors
prom.

DPT EDU /
AMC / FMC

Temporal.

Març de 2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

Identificació de municipis amb
pactes o acords locals existents
per a l’escolarització equilibrada
d’alumnat (Departament
d’Educació / Síndic de Greuges)
(en procés: petició ajuntaments/
comissions garanties).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

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

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

Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)
Recollida de pactes o acords
locals existents per a
l’escolarització equilibrada
d’alumnat (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges).
Convocatòria comissió de
seguiment dels ajuntaments
per definir criteris per als
acords locals (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges) (en procés).
Elaboració d’un document
d’orientacions per a
l’aprovació d’acords i
pactes locals (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges).

Publicació del protocol per a
l’ús de la reserva de places
amb necessitats educatives
específiques relacionat amb
nou decret (Departament
d’Educació) (en procés).
Impuls prova pilot de treball
en xarxa per a la detecció de
les places NEE, a partir de
la detecció de pràctiques de
referència en l’àmbit local.

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)
Publicació del protocol per a
l’ús de la reserva de places
amb necessitats educatives
específiques relacionat amb
nou decret (Departament
d’Educació).
Desplegament reglamentari
del decret d’admissió
(Departament d’Educació):
elaboració document
orientacions per al procés
d’admissió curs 2022/2023.

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

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Presentació i seguiment
de la implementació del
document sobre pactes
locals (en procés).

Presentació i seguiment
de la implementació del
document sobre Pactes locals
(Departament d’Educació /
Síndic de Greuges).

Jornada municipal en el marc
del Pacte contra la segregació
escolar (pactes locals).
Elaboració d’un document
d’orientacions per a
l’aprovació d’acords i
pactes locals (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges).
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ÀMBIT 5. PROMOCIÓ DE BONES PRÀCTIQUES RELACIONADES AMB LA INFORMACIÓ A LES
FAMÍLIES SOBRE LA QUALITAT I L’EQUITAT DEL SERVEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA
Actuació

Actors
prom.

Temporal.

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

Elaboració d’una proposta de
campanya de sensibilització
per al procés d’admissió
corresponent al curs 2020/2021
(Departament d’Educació) (en
procés).

Campanyes de
sensibilització

DPT EDU,
ajuntaments,
centres escolars, etc.

A partir de
gener de 2019

Identificació de campanyes
de sensibilització a escala
local en el procés d’admissió
corresponent al curs 2019/2020
(per a la identificació de bones
pràctiques) (Departament
d’Educació / ajuntaments /
Síndic de Greuges) (en procés:
petició ajuntaments/comissions
garanties).
Campanya del Consorci
d’Educació de Barcelona.

Incorporació de bones
pràctiques en les
instruccions d’inici de
curs del Departament
d’Educació als centres
públics i concertats (o
elaboració d’un document
de bones pràctiques)

DPT EDU

Elaboració d’un documentproposta de bones pràctiques en
relació amb la informació que
es proporciona a les famílies
sobre la qualitat i l’equitat del
Servei d’Educació de Catalunya
per part dels centres escolars
(Departament d’Educació).
Juny de 2019
Incorporació en les instruccions
d’inici de curs del Departament
d’Educació als centres públics i
concertats sobre l’autorització
a la difusió dels resultats
acadèmics dels centres
(Departament d’Educació).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Jornada municipal en el marc
del Pacte contra la segregació
escolar (informació)
Incorporació de missatges
favorables a la lluita contra
la segregació escolar en
la campanya informativa
corresponent al procés
d’admissió per al curs
2020/2021 (Departament
d’Educació).
Elaboració d’un document
de bones pràctiques
per a les campanyes de
sensibilització a escala local
en el procés d’admissió (per
a la identificació de bones
pràctiques) (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges) (en procés: anàlisi).

Campanya per al nou procés
de preinscripció, un cop
aprovat decret (Departament
d’Educació). Proposta a
l’oficina de Comunicació
referent a la campanya de
difusió sobre el procés de
preinscripció des del punt
de vista de la no segregació
escolar amb coherència amb
el nou Decret d’admissió (en
procés).

Disseny de la campanya
per al nou procés de
preinscripció curs 22/23 (en
procés).

Jornada de municipis
(seguiment informe paper
dels ajuntaments) (Síndic de
Greuges).
Campanya per al nou
procés de preinscripció:
difusió pacte i nou decret
(Departament d’Educació).

Elaboració d’un document
de bones pràctiques
per a les campanyes de
sensibilització a escala local
en el procés d’admissió (per
a la identificació de bones
pràctiques) (Departament
d’Educació / Síndic de
Greuges).

PMOE Mesura 13. Millora de la
comunicació famílies-escola .
Elaboració d’un document-proposta de bones pràctiques en
relació amb la informació que
es proporciona a les famílies
sobre la qualitat i l’equitat del
Servei d’Educació de Catalunya
per part dels centres escolars:
Elaboració d’un documentproposta de bones pràctiques elaborar i incorporar primer
en relació amb la informació trimestre 2021 dins de l’espai
específic de famílies del web
que es proporciona a les
del Departament un apartat
famílies sobre la qualitat
relatiu als canals d’informació
i l’equitat del Servei
d’Educació de Catalunya per i difusió a les famílies sobre la
qualitat i equitat SEC (Departapart dels centres escolars
ment d’Educació) (en procés).
(Departament d’Educació)
Actuacions dintre de la mesura
(en procés: anàlisi).
13 del PMOE millora de la comunicació famílies-escola mitjançant assignació econòmica
als centres per finançar actuacions adreçades a la millora
de la comunicació entre els
centres educatius i les famílies
(RESOLUCIÓ EDU/2210/2020,
de 10 de setembre).

Elaboració d’un documentproposta de bones pràctiques
en relació amb la informació
que es proporciona a les
famílies sobre la qualitat
i l’equitat del Servei
d’Educació de Catalunya per
part dels centres escolars (en
Orientacions sobre
procés).
pràctiques de referència per
organitzar jornades obertes
Disseny de la campanya
a escala municipal o de barri
per al nou procés de
(Departament d’Educació).
preinscripció curs 22/23 (en
procés).
Document d’orientacions
per al procés d’admissió
corresponent al curs
2022/2023 (en procés).
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Actuació

Actors
prom.

Temporal.

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

Instrucció 2/2019 per
a la tramitació de les
sol·licituds de dret d’accés
a la informació pública i
per al compliment de les
obligacions de publicitat
activa, obertura de dades
públiques, bon govern i
participació ciutadana,
que es regulen a la
LTAIPBG.

Regulació de la difusió
dels resultats acadèmics
dels centres

DPT EDU

Juny de 2019

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

Elaboració i difusió d’un
sistema d’indicadors
sobre equitat

DPT EDU

Juny de 2020

Elaboració d’una proposta de
Decret per al desplegament
de l’article 184.1.c) de la LEC i
sobre la difusió dels resultats
acadèmics dels centres
(Departament d’Educació) (en
procés).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Nou decret d’admissió
d’alumnat.

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

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

DECRET 8/2021, de 9 de
febrer, sobre la transparència
i el dret d’accés a la
informació pública.

Publicació al web del
Departament d’Educació
de dades del sistema
d’indicadors corresponents
al curs 2019/2020
(Departament d’Educació).
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Complert.

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

Comissió d’estudi del cost
de la plaça escolar

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

Actors
prom.

Temporal.

DPT EDU /
SGC

Juny de 2019

DPT EDU

Curs 2019/2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

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

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

(Pendent informe d’estudi del
cost de la plaça escolar)
(pendent pressupostos).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

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

Complert.

Complert.

Complert.

Increment dotació recursos
humans i tècnics curs
2020/2021.

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

PMOE. Mesura 10. Reforç del
personal d’atenció educativa.
Increment de Contractació
de 325 TIS a centres públics
i subvenció a 35 centres
concertats per contractar
TI. Contractació de 75 ES a
centres públics i subvenció
a 10 centres concertats per
contractar ES.
Actuacions i mesures de
l’Àmbit 1: Reducció barreres
econòmiques mitjançant
el PMOE (RESOLUCIÓ
EDU/2210/2020, de 10 de
setembre). (Pressupost:
4.000.000 €).
Desplegament del Pla Digital
d’Educació de Catalunya.

Disseny de la dotació
econòmica per als centres
en funció d’alumnat amb
necessitats educatives
específiques: memòria
econòmica Decret
Continuïtat de les mesures
dins del PMOE per al curs
2021/22.
Continuïtat del
desplegament del Pla Digital
de Catalunya.

Dotació econòmica
a centres educatius
(desplegament memòria
econòmica vinculada al
Decret) en funció aprovació
pressupostos 2022.
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Actuació

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

Supervisió del
compliment de les
obligacions derivades
del Servei d’Educació de
Catalunya
Incorporació de directrius
sobre el pagament de
quotes en les instruccions
d’inici de curs del
Departament d’Educació
als centres concertats.
Incorporació de directrius
sobre el pagament de
quotes a les instruccions
d’inici de curs del
Departament d’Educació
als centres públics.

Actors
prom.

Temporal.

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)

(Pendent informe d’estudi del
cost de la plaça escolar)
DPT EDU

Curs 2019/2020
(pendent pressupostos).

DPT EDU

DPT EDU

DPT EDU

A partir de
2018

Supervisió d’Inspecció
d’educació (en procés).

Setembre de
2019

Elaboració d’un documentproposta amb les directrius
sobre el pagament de quotes
(Departament d’Educació).
(Pendent validació comissió
seguiment informe comissions).

Setembre de
2019

Elaboració d’un documentproposta amb les directrius
sobre el pagament de quotes
(Departament d’Educació).
(Pendent validació comissió
seguiment informe comissions).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Increment dotació recursos
humans i tècnics curs
2020/2021.

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

Increment dotació recursos
humans i tècnics curs
2020/2021. PMOE. Mesura 10.
Reforç del personal d’atenció
educativa. Increment de
Contractació de 325 TIS a
centres públics i subvenció
a 35 centres concertats per
contractar TI. Contractació
de 75 ES a centres públics
i subvenció a 10 centres
concertats per contractar ES.
Actuacions i mesures de
l’Àmbit 1: Reducció barreres
econòmiques mitjançant
el PMOE (RESOLUCIÓ
EDU/2210/2020, de 10 de
setembre). (Pressupost:
4.000.000 €).

Disseny de la dotació
econòmica per als centres
en funció d’alumnat amb
necessitats educatives
específiques: memòria
econòmica Decret
Continuïtat de les mesures
dins del PMOE per al cus
2021/22.

Dotació econòmica
a centres educatius
(desplegament memòria
econòmica vinculada al
Decret) en funció aprovació
pressupostos 2022.

Desplegament del Pla Digital
d’Educació de Catalunya.

Supervisió d’Inspecció
d’educació (en procés).

Supervisió d’Inspecció
d’educació (en procés).

Supervisió d’Inspecció
d’educació (en procés).

Supervisió d’Inspecció
d’educació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Convocatòria d’ajuts per
a les sortides i colònies
escolars i per a les
activitats extraescolars.

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

Actors
prom.

DPT EDU

DPT EDU

DPT EDU

Temporal.

A partir de
2020

A partir de
2021

Setembre de
2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2020/2021 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.
Disseny de la dotació
econòmica per als centres
en funció d’alumnat amb
necessitats educatives
específiques: memòria
econòmica Decret

Dotació econòmica
a centres educatius
(desplegament memòria
econòmica vinculada al
Decret) en funció aprovació
pressupostos 2022.

Dotació a centres per a
l’adquisició de llibres
de text i material
escolar per a l’alumnat
socioeconòmicament
vulnerable (5 M€).
Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2020/2021:
actuacions i mesures de
l’Àmbit 1: Reducció barreres
econòmiques mitjançant
el PMOE (RESOLUCIÓ
EDU/2210/2020, de 10 de
setembre). (Pressupost:
4.000.000 €).

Manteniment i
desplegament del Pla de
millora d’oportunitats per al
curs 2020/2021.
Disseny de la dotació
econòmica per als centres
en funció d’alumnat amb
necessitats educatives
específiques: memòria
econòmica Decret.

Dotació econòmica
a centres educatius
(desplegament memòria
econòmica vinculada al
Decret) en funció aprovació
pressupostos 2022.
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ÀMBIT 7. DEFINICIÓ DE PROJECTES EDUCATIUS I PROJECTES DE DIRECCIÓ COMPROMESOS AMB
L’EQUITAT DEL SISTEMA EDUCATIU
Actuació

Definició de projectes
educatius compromesos
amb l’equitat del sistema
educatiu

Actors
prom.

DPT EDU,
centres escolars

Temporal.

Setembre de
2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)
Àmbit 4 del PMOE. Acció educativa comunitària i oportunitats educatives més enllà de
l’escola.
Mesura 15: creació de 5 nous
PEE en zones amb centres
educatius amb elevada complexitat educativa, mitjançant
l’increment de la dotació
econòmica dels PEE seleccionats per la DGSACE.
Mesura 16: reforç del lideratge
i la coordinació dels PEE mitjançant el cofinançament amb
els ajuntaments corresponents per la contractació d’un
dinamitzador/a del PEE.
Mesura 17: actuacions
comunitàries contra
l’abandonament escolar mitjançant el cofinançament amb
els ajuntaments corresponents
per la contractació de tècnics/
tècniques locals de prevenció
de l’absentisme escolar i/o
per a l’elaboració de plans de
prevenció de l’absentisme.
Mesura 18: foment de
l’orientació d’àmbit comunitari
mitjançant el cofinançament
amb 45 ajuntaments corresponents de PEE per a la contractació d’un orientador/a d’àmbit
comunitari i posar en marxa
el Servei d’Orientació d’Àmbit
Comunitari (SOAC), aprovat segons Resolució EDU/423/ 2019,
de 21 de febrer.
Mesura 19: oportunitats educatives més enllà de l’escola,
mitjançant increment de la
dotació dels PEE per reforçar
l’oferta d’accions educatives
més enllà de l’horari lectiu i
també durant l’estiu de 2021.
Desplegament del Pla Digital
d’Educació de Catalunya.
Proposta de recull de bones
pràctiques referents al PMOE.
Final de curs.

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

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.
Continuació del
desplegament del Pla Digital
d’Educació de Catalunya.
Implementació projecte.
Famílies digitals.
Anàlisis i difusió de
pràctiques de referència a
centres.
Programa innovació
pedagògica Magnet.
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Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Continuació del
desplegament del Pla Digital
d’Educació de Catalunya.
Implementació projecte
Famílies digitals.
Anàlisi i difusió de
pràctiques de referència a
centres.
Programa innovació
pedagògica Magnet.
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ÀMBIT 8. CONSOLIDACIÓ DELS ITINERARIS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA EN EL SECTOR PÚBLIC

Actuació

Actors
prom.

Temporal.

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
Elaboració d’un document
amb les línies de treball de
present/futur del Departament
d’Educació orientades a la
consolidació dels itineraris
de primària a secundària en
el sector públic (Departament
d’Educació).

Consolidació dels
itineraris de primària a
secundària en el sector
públic

Departament
d’Educació,
centres
escolars

Elaboració d’un document
d’anàlisi de la demanda en el
procés d’admissió d’alumnat
corresponent al curs 2019/2020
(i composició social) de les
seccions d’institut i dels instituts
escola a Catalunya (Síndic de
Greuges) (en procés).
A partir de
2019

Elaboració d’un document
descriptiu amb la relació dels
diferents models d’adscripció
entre centres públics existents
als diferents municipis amb
més d’un institut (dades
per a anàlisis posteriors)
(Departament d’Educació).
Elaboració d’un document
descriptiu amb la relació
del percentatge d’alumnat
escolaritzat a sector públic/
concertat a primària i a
secundària en els diferents
municipis amb oferta de
secundària (dades per a anàlisis
posteriors) (Síndic de Greuges).
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Elaboració d’un document
amb les línies de treball de
present/futur del Departament d’Educació orientades a
la consolidació dels itineraris
de primària a secundària en
el sector públic (Departament
d’Educació).
Actuacions dins la Mesura 17 del PMOE mitjançant
accions comunitàries contra
l’abandonament escolar.
Actuacions dins la Mesura 18
del PMOE mitjançant foment
de l’orientació d’àmbit comunitari mitjançant el cofinançament amb 45 ajuntaments
corresponents de PEE per la
contractació d’un orientador/a
d’àmbit comunitari i posar en
marxa el Servei d’Orientació
d’Àmbit Comunitari (SOAC),
aprovat segons Resolució
EDU/423/ 2019, de 21 de febrer.
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Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Elaboració d’un document
amb les línies de treball
de present/futur del
Departament d’Educació
orientades a la consolidació
dels itineraris de primària
a secundària en el sector
públic (Departament
d’Educació).

Elaboració d’un document
amb les línies de treball
de present/futur del
Departament d’Educació
orientades a la consolidació
dels itineraris de primària
a secundària en el sector
públic (Departament
d’Educació).

Impuls i continuació del
PMOE curs 21/22 mitjançant
l’actuació de Foment
de l’orientació d’àmbit
comunitari consistent
en el cofinançament
de 45 ajuntaments PEE
per la contractació d’un
orientador/a d’àmbit
comunitari per posar en
marxa el Servei d’Orientació
d’Àmbit Comunitari (SOAC).

Impuls i continuació del
PMOE curs 21/22 mitjançant
l’actuació de Foment
de l’orientació d’àmbit
comunitari consistent
en el cofinançament
de 45 ajuntaments PEE
per la contractació d’un
orientador/a d’àmbit
comunitari per posar en
marxa el Servei d’Orientació
d’Àmbit Comunitari (SOAC).
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ÀMBIT 9. DESPLEGAMENT DE MESURES DE SUPORT ALS CENTRES AMB UNA COMPOSICIÓ SOCIAL
DESFAVORIDA
Actuació

Desenvolupament dels
projectes educatius
dels centres amb una
composició social
desfavorida

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

Actors
prom.

Temporal.

Departament
d’Educació,
titulars de
centres
concertats

A partir de
2020

Departament
d’Educació,
titulars de
centres
concertats

A partir de
2020

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)

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

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats per al
curs 2020/2021
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Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.

Programa innovació
pedagògica Magnet. Aliances
per a l’èxit educatiu.

Programa innovació
pedagògica Magnet. Aliances
per a l’èxit educatiu.

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

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

Informe comissió drets
laborals (en procés).
Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.
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Actuació

Construcció i reforma
dels centres públics amb
una composició social
desfavorida

Actors
prom.

Departament
d’Educació

Temporal.

A partir de
2019

Actuacions primera
reunió (maig 2019)

Actuacions fetes a la segona
reunió (octubre 2019)
Identificació dels centres públics
amb una composició social
desfavorida amb construccions
provisionals o pendents
de reformes estructurals
(nombre de centres per Serveis
Territorials) (Departament
d’Educació) (modificació
classificació complexitat
centres).
Previsió d’execució de les obres
de millora de les condicions
infraestructurals d’aquests
centres (Departament
d’Educació).

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

Departament
d’Educació,
ACM/FMC i
ajuntaments

Setembre de
2020

Programa d’educació
intercultural

Departament
d’Educació

A partir de
2020
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Actuacions a realitzar per
Actuacions fetes a la
a la quarta reunió
tercera reunió (juliol 2020)
(febrer 2021)
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Actuacions a realitzar
per a la cinquena reunió
(octubre 2021)

Actuacions a realitzar per
a la sisena reunió
(març 2022)

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

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

Previsió d’execució de les
obres de millora de les
condicions infraestructurals
d’aquests centres
(Departament d’Educació).

Previsió d’execució de les
obres de millora de les
condicions infraestructurals
d’aquests centres
(Departament d’Educació).

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

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.

Desplegament del Pla de
millora d’oportunitats
per al curs 2021-2022 i
manteniment de totes
les dotacions de recursos
humans i econòmics del
PMOE per al curs 2021/22.

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

Edició material formatiu per
promoure la interculturalitat
a les aules, on line.

Jornada de difusió del
material formatiu.

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

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

Previsió d’execució de les
obres de millora de les
condicions infraestructurals
d’aquests centres
(Departament d’Educació).

Previsió d’execució de les
obres de millora de les
condicions infraestructurals
d’aquests centres
(Departament d’Educació).

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

Formació: “Com abordem la
diversitat a l’aula?” 20 hores.

Formació en interculturalitat
al professorat i assessors LIC.

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

