
                                                                                                           

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Centres de Màxima Complexitat 

 

Sessió 2 Curs 2021-2022 

31 de gener del 2022 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/96042829591?pwd=Vk5VSlRna3k0cGRVYzFuNUl1RDRoZz09 

Assistents 

Presideix:  

Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Lluís Vila, president FAPAES 
Cristina Abelló, professorat sector públic 
Pili Biarge, representant de la FAVVB 
Marta Torres, Consell Escolar de Catalunya 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor   
Marta Vidal Cortada, directora Institut Verdaguer 
Gemma Xarles, Famílies Sector Públic, Institut Pau Claris 
Mariona Buxadé, CEMB Ciutat Vella 
Eulàlia Esclapés, Consorci d’Educació de Barcelona 
Mònica Nadal, Fundació Bofill 
Miquel Àngel Alegre, Fundació Bofill 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia: 

17:00h – 17:05h Benvinguda  

17:05h – 17:25h Presentació a càrrec del sociòleg Miquel Àngel Alegre sobre la 

fórmula de l’equitat per avançar cap a un finançament més just 

dels centres educatius  

17:25h – 18:25h Espai de debat 

18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 
 

 

Temes tractats: 

El sociòleg Miquel Àngel Alegre inicia la seva intervenció sobre el sistema de fórmula 
de l’equitat per avançar cap a un finançament més just dels centres educatius. 
 Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  

https://zoom.us/j/96042829591?pwd=Vk5VSlRna3k0cGRVYzFuNUl1RDRoZz09


                                                                                                                                                        

 

 

 
Miquel Àngel Alegre: 
Hem intentat fer una fórmula que fos intel·ligible i fàcil d’aplicar, això ens ha portat a 
jugar amb els conceptes que estan més a mà. Totes les dades que demana aquesta 
fórmula per completar-se són relativament fàcils d’obtenir. Quan jugues amb aquest 
tipus de variables, son variables que tenen un component bastant estable, difícilment 
variarà molt el centre d’un curs a un altre. 
El joc aquí és veure quines són les disponibilitats pressupostàries del Departament per 
cadascun dels conceptes. 
La variable de complexitat que s’incorpora és categòrica, en funció de quin sigui el 
reconeixement oficial que el Departament fa del centre educatiu. Quan això ho poses 
al costat d’altres variables, la idea de categoria es difumina i això fa que la complexitat 
sigui més dinàmica.  
Els càlculs estan basats en el càlcul de categories de complexitat antic. Un centre de 
màxima complexitat rep el mateix amb els càlculs antics que en l’actual. Sí que altera el 
fet que en conjunt hi ha menys centres de màxima complexitat. 
 

Mariona Buxadé: 

Entenent que l’escola ha de ser de proximitat no sé fins a quin punt seria aplicable 
aquesta fórmula, més basada en territoris o zones que no pas en centres. 

 

Paul Mussach: 

La nova fórmula del càlcul de proximitat ja té en compte moltes d’aquestes variables 
(NESE, vulnerabilitat). Ens estem basant en un indicador que ja està basat en altres 
indicadors.  

Hauríem de debatre de quina manera s’ha de buscar no perjudicar a qui fa bé. Un dels 
indicadors son els baixos resultats i si un centre millora resultats vol dir que l’any que 
ve tindrà menys finançament. Potser estaria bé trobar mecanismes correctors, no tenir 
només en compte els resultats de l’últim any, sinó tota la trajectòria. 

Seria espectacular que s’implantés aquesta fórmula. Ara bé, entre que es pensa, es 
decideix i tal, potser això és realitzable quan ja ens haguem menjat tot l’increment 
pressupostari que hi ha ara. 

Des del punt de vista de famílies, soc bastant escèptic d’agafar les zones com a 
referent. Les zones no son homogènies a nivell de centres, en una mateixa zona hi ha 
centres amb realitats molt diverses.  

 

 

 

Gemma Xarles: 



                                                                                                                                                        

 

 

En base a tots aquells comparatius que veiem d’altres països, hi ha uns condicionants 
perquè el sistema funcioni bé a banda dels recursos econòmics? Per exemple, les bases 
de dades que haurien d’estar més actualitzades... 

Teniu previst calcular què costa no tenir centres que inclouen tota la diversitat, perquè 
hi ha molt valor afegit en tenir centres diversos. Tant de bo algun dia sabéssim calcular 
els valors positius de tot plegat i no només allò negatiu. 

 

Miquel Àngel Alegre: 

Caldria estudiar quin seria el benefici econòmic de l’eliminació de la segregació. Segur 
que en altres països s’ha fet aquest càlcul, en termes de cohesió, d’increment de les 
oportunitats educatives dels infants... 

Està ben reportat quina és la millora mitjana que com a país s’obtindria de passar d’un 
determinat nivell de segregació a una situació escolar de major heterogeneïtat en els 
centres. Milloren els resultats en el seu conjunt, no només perquè milloren els 
resultats dels més desafavorits, sinó que també els altres no empitjoren. Com això es 
pot traduir en un impacte econòmic és un pas més i ja el farem. 

Les categories de complexitat amb què hem treballat aquesta fórmula estan basades 
en l’anterior, no hi havia NESE aquí. Que hi hagi més o menys alumnes NESE té molt a 
veure amb la capacitat d’identificar aquest alumnat. Hem intentat jugar amb dades 
que tenim disponibles, aquelles que no hi son, que depenen de coses més enllà del 
registre no hi hem volgut jugar amb això. No hi ha aquest doble reporting ara mateix. 
Segons com això es traslladi a la situació actual hi podrien ser i llavors s’hauria de 
corregir. 

D’alguna manera la fórmula que defensem no és una fórmula de correcció immediata 
de la segregació ni de correcció immediata de les desigualtats entre centres educatius. 
Vol igualar condicions d’escolarització a mig termini.  

Des del Departament no ens han fet gaire cas, tenim pendent una reunió amb el 
conseller, però de moment sembla que la música els sona bé. Volem continuar-hi 
treballant en la línia de veure quina podria ser la seva viabilitat. 

 

Eulàlia Esclapés: 

Hem de veure com això es pot complementar amb altres mesures que tenim en marxa. 

A mi sí que m’interessa el rendiment de comptes, penso que els anàlisis globals ens 
ajuden a no deixar-nos a ningú. 

Quan escolto als centres on s’han gastat els diners, em pregunto si això millora les 
oportunitats educatives. A mi a vegades em grinyola una mica. Potser caldria fer una 
feina de dir quins son els factors que generen una millora de les oportunitats 
educatives. Endreçar tot el que tenim sobre la taula seria convenient. 

Marta Vidal: 



                                                                                                                                                        

 

 

Hem de fer que tots els centres siguin equitatius però reconèixer que no son iguals. 
Tots vivim on vivim i s’ha d’intentar el màxim d’igualtat d’oportunitats però 
reconeixent la diferència. Penso que no és real no fer-ho. 

Cal establir un rendiment de comptes als centres. 

 

Marta Torres: 

Posar l’etiqueta de màxima complexitat té un perfil negatiu. Si fomentem les escoles 
inclusives podem fer veure que l’alumnat no és el problema, sinó el benefici. Cal 
canviar el paradigma de l’educació en aquest sentit. 

 

Miquel Àngel Alegre: 

El que volem és que els centres vulnerables puguin tenir recursos extra de fàbrica, que 
tingui en compte elements de racionalitat. 

Sobre la qüestió dels resultats educatius, estem bonificant o ponderant a l’alça el fet 
que el centre tingui alt percentatge d’alumnat amb dificultats. Això pot ser un 
desincentiu a la millora dels resultats escolars. Amb el sistema que proposem en cas 
que es detectés que el centre ha millorat els resultats, això no el penalitzaria, sempre i 
quan reuneixi altres característiques de complexitat (tenir una determinada realitat 
socioeducativa) més enllà dels resultats. 

És una fórmula pensada pels centres educatius, aquí és on té el seu sentit per fer que 
els centres que estiguin en barris d’alta complexitat tinguin un plus. Un centre 
vulnerable en un entorn vulnerable és més vulnerable que un centre vulnerable en un 
entorn no vulnerable.  

 

Gemma Xarles: 

En els centres més complexos la mobilitat de la població és gran. No necessàriament 
aquell resultat educatiu és responsabilitat de l’acompanyament del centre ja que el 
grup classe no es manté durant tota l’etapa educativa. 

S’haurà de mirar bé com mesurar què fa el centre realment. 

 

Mònica Nadal: 

Si ja sabem que per educar en certs contextos i amb alumnats que tenen situacions de 
vulnerabilitat es necessiten més recursos per què aquests centres ho han de justificar 
cada any? Incorporem-ho de forma estable.  

No és una solució a tots els problemes, el que fa és repartir més justament, donar per 
descomptat què vol dir educar en certs contextos, no havent-ho de justificar tot i 
donant uns recursos a priori. 



                                                                                                                                                        

 

 

Els centres poden prendre males decisions sobre com aprofitar els recursos addicionals 
que reben. Cal ajudar als centres a fer una detecció d’on son realment els seus 
problemes. Les institucions poden ajudar a diagnosticar el problema i els tipus de 
solucions, sempre sabent per a què es fan servir els recursos. El que fa és que el 
sistema sigui més transparent.  

És un dret de l’alumnat i del centre de rebre uns recursos per assolir uns objectius. 
Sobre això podem tenir una conversa racional, afegir complements a la formula que 
d’alguna manera orienti als centres cap a apostar per uns temes sobre uns altres. Això 
ja és un salt enorme cap endavant 

Tenim una quantitat enorme de programes i subvencions que ofeguen als centres i no 
necessàriament fan que millori els resultats educatius de l’alumnat. 

 

Gemma Xarles: 

Les famílies que tenen temps i capital cultural per organitzar-se son moltes menys que 
les altres i el poc temps l’hem d’aplicar a temes administratius... un dels factors d’èxit 
escolar és la participació de les famílies i en els centres de major complexitat aquesta 
participació es dona poc.  

 

Mònica Nadal: 

Un factor clau és la implicació de les famílies i la possibilitat de dedicar-hi recursos (no 
només econòmics). Allà on seria més estratègic la implicació de les famílies és on 
menys es dona aquesta implicació. No hi ha programes sòlids i estables d’enfortiment 
de les AFAs en entorns de vulnerabilitat. Tenim el projecte ‘Famílies amb veu’ que va 
en aquesta direcció.  

El cert és que quan aconsegueixes involucrar activament les famílies, es revifa tota la 
comunitat educativa. És un factor catalitzador. 

 

Es tanca la sessió. 

 



                                                                                                                                                        

 

 

 

 

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.  

- La propera sessió serà el 28 de febrer a les 17h en format telemàtic. 

 

 

Avaluació:  

 


