
                                                                                                           

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Centres de Màxima Complexitat 

 

Sessió 1 Curs 2021-2022 

29 de novembre del 2021 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/96068898792?pwd=NndJZ1VrR3M4U1JlSWRDN0FNYWlVZz09  

 
Assistents 

Presideix:  
Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Lluís Vila, president FAPAES 
Cristina Abelló, professorat sector públic 
Pili Biarge, representant de la FAVVB 
Marta Torres, Consell Escolar de Catalunya 
Àngels Cadena, directora de l’Escola Mercè Rodoreda  
Marta Comas, Consorci d’Educació de Barcelona 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor   
Marta Vidal Cortada, directora Institut Verdaguer 
Gemma Xarles, Famílies Sector Públic, Institut Pau Claris 
Montse López Tolosana, Famílies Sector Públic, Milà i Fontanals 
Gemma Gámez, representant de famílies Escola Bac de Roda 
Maria Buxadé, CEMB Ciutat Vella 
Domi Viñas, directora Institut Escola El Til·ler 
Anna Garcia Escrig, grup municipal Barcelona pel Canvi 
Maria Roca, Cobi, EBM Cobi 
Eulàlia Esclapés, Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia: 
17:00h – 17:05h Benvinguda  
17:05h – 17:15h Presentació de les persones assistents  
17:15h – 17:25h Definició dels objectius de treball de la comissió 
17:25h – 17:45h Presentació per part de la Marta Comas (Unitat de Sistemes 

d’Informació i Disseny de Processos del Consorci d’Educació de 
Barcelona) sobre les novetats introduïdes en el sistema per 
calcular el grau de complexitat dels centres educatius.  

17:45h – 18:10h Espai de debat 

https://zoom.us/j/96068898792?pwd=NndJZ1VrR3M4U1JlSWRDN0FNYWlVZz09


                                                                                                                                                        
 

 

18:10h – 18:20h Definició del pla de treball (calendari i hores properes sessions) 
18:20h – 18:25h Elecció del president/a 
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 
 
 
Temes tractats: 

S’inicia la Comissió amb la presentació de les persones membres assistents. 
 
Marta Comas, de la Unitat de Sistemes d’Informació i Disseny de Processos del 
Consorci d’Educació de Barcelona, realitza la seva presentació sobre les novetats 
introduïdes en el sistema per calcular el grau de complexitat dels centres educatius.  
 
 
 Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  
 
Gemma Xarles: 
Potser caldria conèixer quines necessitats tenen els centres de màxima complexitat 
més enllà del finançament. Cal ampliar la paraula recursos perquè no siguin només els 
recursos econòmics sinó tenir una mirada global de tot el que necessiten. Cal 
focalitzar-se en els recursos per compensar els dèficits. 
No només hem de parlar dels centres de màxima complexitat, sinó també dels nois i 
noies ‘complexos’ que estan en altres centres, què necessiten o com s’han d’atendre 
des dels centres? 
No tot és perfecte al voltant del RALC, hi ha processos que no s’acaben de fer bé i la 
realitat que es troba el centre a les aules no queda del tot reflectida. 
 
Àngels Cadena: 
No pot ser que no es pugui contemplar el percentatge d’alumnat NESE en el càlcul per 
mesurar el grau de complexitat dels centres. Estem partint en l’any 2021 d’unes dades 
del 2018. A més, dades d’un padró quan tots sabem que les famílies d’entorns 
vulnerables no consten en el padró moltes vegades.  
La suma de tots els indicadors que presentes haurien d’anar disminuint el risc d’error. 
Incorporem els ítems que ens portin menys errors.  
Si d’una cosa ha d’estar orgullosa la ciutat de Barcelona és de la detecció de l’alumnat 
NESE B, aquí s’ha fet una feina molt acurada. De cap de les maneres hem de permetre 
que aquesta tensió que ens està provocant en els centres sigui per una mala praxi d’on 
es va cuinar això. Aquest és el quid de la qüestió: no podem obviar l’alumnat NESE B. 
 
Maria Roca: 
A nivell de prevenció, hauríem de veure com podríem incloure en tot aquest debat la 
detecció precoç dels infants vulnerables, ja a l’escola bressol, perquè a l’entrar al 
sistema ja puguis detectar l’etiqueta.  
 
Paul Mussach: 



                                                                                                                                                        
 

 

M’ha sorprès que us heu trobat que no s’havia aplicat l’indicador dels NESE. Em 
preocupa encara més perquè això vol dir que aquesta modificació encara afecta més a 
la ciutat de Barcelona respecte a la resta de Catalunya. 
Només pel fet de canviar el sistema de càlcul ha canviat molt. S’ha provat d’aplicar 
l’equivalent d’aquest sistema de càlcul a les dades antigues per veure què surt? 
Estem molt lluny de poder considerar que les zones son homogènies. Compte en 
pensar que si assignem recursos per zona estem bé. Hem d’homogeneïtzar molt més 
les zones. 
Pot ser interessant per a futures sessions veure les propostes de la Fundació Jaume 
Bofill com el tema del finançament per fórmules. 
 
Marta Vidal: 
Els centres que hem patit el canvi de complexitat ens vam trobar amb què ens va 
afectar en la plantilla, vam haver de dir que no a personal que ens havíem compromès 
a reclamar. 
Sóc partidària d’obrir fronteres i creuar zones, però trobo difícil que s’arribi a una 
equivalència entre Sant Gervasi i Nou Barris. 
El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu també té estudis sobre 
complexitat de centres. 
 
Pili Biarge: 
Som conscients que els barris no son homogenis i cal treballar-hi ja que pensem que 
els barris heterogenis donen més qualitat de vida. Dubto molt que repartir recursos 
per zones sigui bo per nosaltres. 
 
Montse López Tolosana: 
A mi em consta que el finançament per fórmules es fa a diversos països del nord 
d’Europa i que funciona bé. 
Hem d’augmentar els percentatges de detecció. Tenim gairebé un 30% de pobresa 
infantil i només en detectem el 13%. Si no fem una detecció molt més alta, del mínim 
el 20% i no fem reserva de places d’aquests percentatges tan alts, tindrem un 
problema. 
Cal fer èmfasi en els equilibris. El que no podem fer és que en una zona especialment 
precaritzada li donem uns recursos i quan comença a millorar els hi traiem.  
 
Marta Comas: 
Hi ha un debat sobre si la zona és heterogènia o el que ha de ser heterogeni és el 
centre. A això li podríem dedicar una sessió, a veure com la complexitat es juga en la 
zona. És una mirada molt interessant per anar en contra de l’estigmatització de 
centres. 
Per les dades que tenim, per l’avaluació del pla de xoc, les famílies ‘desplaçades’ s’han 
sentit majoritàriament ben acollides. 
S’ha parlat de mala praxi per no haver tingut en compte l’indicador de NESE. No és una 
mala praxi per part Departament, totes aquestes revisions segurament no estan 
encara prou automatitzades a la resta de Catalunya. Deu pesar que o son fórmules que 
son vàlides per tot Catalunya o no les inclouen.  



                                                                                                                                                        
 

 

Hem comparat els nostres sistemes de detecció de vulnerables amb el sistema de 
classificació i hem vist que hi ha alguns llocs on s’ajusta més i d’altres on s’ajusta 
menys, però no estem en disposició encara d’entendre-ho tot. 
Al 2016 estàvem al 3% de detecció, ara estem al 13%, hem fet passes de gegant, cal 
anar a poc a poc. Ens queda molt recorregut, l’objectiu és arribar al 20%. 
En relació a l’Escola Bressol, cal tenir en compte que l’any que ve serà el primer any 
que els infants de P2 entraran en registre. 
 
S’aprova la proposta de dates per a les properes sessions de la comissió (de 17h a 
18.30h): 

- 31 de gener (dilluns) 
- 28 de febrer (dilluns) 
- 28 de març (dilluns) 
- 10 de maig (dimarts) 

 

 

 

Acords:  

- Es farà arribar l'acta als membres de la comissió per tal que puguin complementar les 
intervencions recollides i les propostes que se'n deriven.  

- S’escull una presidència col·legiada de Domi Viñas i Cristina Abelló 

- La propera sessió serà el 31 de gener a les 17h en format telemàtic. 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        
 

 

 
Avaluació:  

 


