
                                                                                                           

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Centres de Màxima Complexitat 

 

Sessió 5 Curs 2021-2022 

21 de març del 2022 – de 17h a 18.30h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/92683140269?pwd=L00zN1RrTEl1bkcwYU1zTGtUMmdwdz09  

 

Assistents: 

Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Maria Padró-Solanet, tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia (suport tècnic) 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Gemma Xarles, Famílies Sector Públic, Institut Pau Claris  
Lluís Vila, president FAPAES 
Mariona Buxadé, CEMB Ciutat Vella 
Maria Roca, Cobi, EBM Cobi  
Marta Comas, Consorci d’Educació de Barcelona 
Anna García, Consellera Valents 
Marta Vidal Cortada, directora Institut Verdaguer  
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor  
Cristina Abelló, professorat sector públic 
Pili Biarge, representant de la FAVVB 
 
 
 
 
Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia sessió de tancament 

17:00h – 17:05h Benvinguda  
17:05h – 17:15h Presentació de les propostes recollides en l’Informe de la 

Comissió 
17:15h – 18:25h Espai de debat 
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/j/92683140269?pwd=L00zN1RrTEl1bkcwYU1zTGtUMmdwdz09


                                                                                                                                                        
 

 

Temes tractats: 

S’inicia la sessió amb l’exposició de l’informe final. En primer lloc es presenta la 
estructura i, seguidament, les propostes recollides: 

1. Avançar cap a un nou model que doti de més recursos els centres de major 
complexitat 

2. Instaurar criteris objectius i transparents per fixar la quantitat de recursos que 
s’assignen a cada centre educatiu 

3. El model hauria de tenir en compte la trajectòria del centre i no només les 
dades d’un any en concret 

4. Cal comptar amb dades més actualitzades a l’hora de realitzar la classificació 
dels centres educatius 

5. El sistema ha de preveure mecanismes compensatoris a mesura que els centres 
reben matrícula viva 

6. El càlcul per mesurar el grau de complexitat dels centres no pot obviar la feina 
de detecció d’alumnat NESE realitzada a la ciutat de Barcelona 

7. Més enllà del finançament assignat, la complexitat ha d’implicar 
automàticament reduir ràtios, tancar grups i evitar o limitar les assignacions de 
matrícula viva 

8. Realitzar un acompanyament als centres en les transicions de classificació de 
complexitat per tal d’ajudar en l’adaptació del projecte al canvi pressupostari 

9. Crear una xarxa entre centres o una inspecció experta per guiar als centres en 
les accions a realitzar per millorar les oportunitats educatives 

10. Apostar per realitzar un seguiment personalitzat i crear grups flexibles 
11. Fomentar la implicació activa de les famílies en els centres de major 

complexitat 

 

 Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  
 
Marta Vidal: 

El punt 10, sobre els centres flexibles crec que depèn de l’organització de cada centre i, 
per tant, no sé si té raó de ser. Cada centre té la seva estratègia. 

Lluís Bages: 

Aquest punt va venir directament a proposta de les famílies, i s’ha integrat amb les 
propostes que ja havien sorgit de la comissió. 

Paul Mussach: 

Sí, prové d’un debat que es va fer entre les famílies i són solucions que s’ha comprovat 
que funcionen. No té per què ser una obligació però pot facilitar. A part dels recursos 
financers, poden ser mesures aplicables directament pels centres que donin més 
instruments a la direcció dels centres per poder aplicar les estratègies que vulguin. Jo 
conec un centre que ja ho aplica tot i no tenir cap complexitat assignada. 

 



                                                                                                                                                        
 

 

Marta Vidal: 

Cada centre s’autogestiona com considera amb els recursos que té. L’estratègia dels 
grups flexibles és una de les possibilitats, però n’hi ha d’altres. No sé si té sentit posar-
ho aquí, ja que correspon a l’autogestió de cada centre. Potser es pot posar alguna 
cosa com “estratègies que facilitin un aprenentatge individualitzat”, i cada centre ho 
pot interpretar com cregui, fent grups flexibles o organitzar els grups per nivell. Una 
reducció de ràtios pot ajudar a organitzar els grups sigui com sigui, però la 
flexibilització és una qüestió que considera cada centre. 

Cristina Abelló: 

Estic d’acord amb la Marta i tampoc posaria els grups flexibles a l’informe. També es 
podria parlar de la co-docència a l’aula en el sentit d’incloure l’alumnat sense dividir 
els grups per nivell, que és el que fan els grups flexibles. Canviaria el redactat: la 
importància de la dotació docent per adaptar-se a les necessitats de l’alumnat. 

Paul Mussach: 

La nostra proposta era concretament “disposar de recursos suficients per poder fer 
recolzament personalitzat de l’alumnat i grups flexibles”. No és que proposéssim fer 
grups flexibles, sinó com a eines que han pogut ajudar. 

Cristina Abelló: 

En aquest sentit es podria afegir codocència. 

Una altra cosa que trobo a faltar a l’informe és la necessitat d’un bon acompanyament 
o assessorament psicològic. Tenim molts alumnes que per situacions familiars i 
econòmiques passen per situacions molt difícils i penso que seria molt interessant 
instaurar la figura del/la psicòleg/a. El psicòleg ve de l’EAP però molt poques hores. 
Els/les tutors/es moltes vegades fem d’acompanyants emocionals de l’alumnat, però 
penso que no estem preparats per aquesta funció. 

També, personalment no acabo d’estar d’acord quant a incloure les eleccions de 
plantilles en els CMC. El sistema de professorat i plantilles és una mica pervers, en el 
sentit que deixa triar als directors/es les plantilles. Jo ho trauria. 

Maria Roca: 

Penso que l’informe està molt bé perquè recull tots els “pètals de la flor”. Penso que 
després es poden posar matisos com els que deien. Jo afegiria, com apuntava la 
Cristina, la inclusió de professionals especialitzats en temes concrets que apunten cap 
a la diversitat. Són professionals que estan del centre però no participen de la funció 
pedagògica i no són prou conscients de les casuístiques. Amb això no vull posar en 
dubte el treball en xarxa. Però quan tens específics dins del centre és important la 
mirada que ofereix l’acompanyament del dia a dia. Quant al desenvolupament d’una 
escola inclusiva, si no tenim un bon equip de professionals que coneguin a fons la 
diversitat d’aspectes que estan afectant al desenvolupament de l’infant, és molt difícil. 
En el punt dels professionals implicats a l’escola, ho he trobat a faltar.  

Per tant, la proposta va dirigida a tenir professionals dins de l’estructura del centre. 
Que les plantilles contemplin la contractació d’aquest tipus de professional adaptat a 



                                                                                                                                                        
 

 

la realitat i casuístiques del centre. S’estan posant treballadors socials i pedagogs que 
poden acompanyar. Però hi ha una diversitat molt gran i que cal acompanyar i que 
l’equip docent ordinari no té tantes eines. 

Marta Comas: 

Sobre el debat dels recursos, penso que a la introducció estaria bé explicar que, quan 
et donen la complexitat, avui en dia, l’únic aspecte on té impacte és en la dotació 
docent, no en altres qüestions. És veritat que el fet de ser més o menys complex et 
dona prioritat en programes, com en els fons europeus pel Covid o el programa Èxit. 
Per tant, fer un punt que digui que ser complex no només impliqui dotacions docents, 
sinó també inclogui altres perfils professionals (socials, psicològics, etc.), veient l’èxit 
d’altres programes que s’han fet (figura dels EMOS -gestors de les emocions-, 
promotor gitano, etc.) és important. Tots aquests perfils no docents passen a formar 
part del claustre, que passa de ser un claustre docent a un equip educatiu. Per tant, cal 
fer el pas que la complexitat no només s’associï a dotacions docents sinó també a 
altres mesures, com mesures organitzatives (flexibilitat, reducció de les vacants perquè 
no entri matrícula viva, etc.). 

Lluís Bages: 

Seria canviar la proposta del punt 7: reduir ràtios, tancar grups i evitar o limitar les 
assignacions de matrícula viva...? 

Marta Comas: 

Va per separat. Una cosa són recursos (financers, docents....) i l’altra que són mesures 
d’educació equilibrada, que són les que et protegeixen (reserva de places, etc.). Són 
dos departaments diferents, un el d’escolarització i l’altre el de recursos humans. 

Maria Roca: 

M’agrada. 

Marta Comas: 

L’altra qüestió que estic d’acord amb la Marta Vidal, és la resta de mesures, que no 
només s’ha de quedar en grups flexibles, sinó una diversitat de possibilitats 
(codocència, grups flexibles, etc.). Es pot deixar un recull de possibles mesures 
pedagògiques, que és veritat que només es poden dur a terme si hi ha els recursos 
suficients, però que és un altre tema. 

Paul Mussach: 

A banda del que ha sortit, que hi estic d’acord, des del meu punt de vista com a 
família, estic d’acord amb el punt de comptar amb recursos no docents. A banda de ser 
família, també treballo en un centre d’educació especial que compta amb un equip 
mèdic i és perfecte. Que pugui haver un centre amb molta complexitat, també estaria 
bé que hi hagués un equip psicològic i social. 

Per altra banda, de cara a organitzar millor les propostes, seria partidari d’agrupar-les 
per temàtiques o àmbits.  



                                                                                                                                                        
 

 

A banda, quant al tema d’escollir les plantilles de docents, pot ser una ajuda a l’hora de 
replantejar el projecte d’un centre. Com a família sí que estaria d’acord amb això. 

Marta Vidal: 

Quan has de buscar plantilla, és molt important que sàpiguen que venen un centre de 
complexitat i en quin context treballaran. A vegades hi ha centres que els docents 
venen per situació geogràfica més que per la complexitat. En aquest aspecte, penso 
que és important poder triar part de la plantilla per triar persones que saben i volen 
treballar en aquell context i població. A nivell general, penso que totes les famílies, fos 
el centre que fos, voldrien que es triés la plantilla, i aquí és on em trontolla. 

Marta Comas:  

He sentit dir que la gent pot rebutjar la plaça quan se li diu que és de complexitat a les 
adjudicacions d’estiu. Això és així? 

Marta Vidal: 

Ho desconec. Quan s’assigna una plaça l’han d’acceptar, però sí que és cert que hi ha 
un període en el que es fan entrevistes i pot ser que rebutgin la plaça perquè han 
acceptat a un altre centre. Pot passar que a les entrevistes també hi hagi gent que es 
desanimin. 

Marta Comas: 

Potser es podria fer algun tipus d’incentiu? Com es podria fer la idea que els millors 
docents vagin a aquelles posicions més complexos? 

Marta Vidal: 

Doncs no ho sé, però ens ha passat alguna vegada que les persones renunciïn, però a 
vegades també està bé perquè és un exercici d’honestedat el fet de reconèixer que no 
estàs preparat/da. Sigui com sigui, quan els professors aposten per un centre, haurien 
de mirar-se els projectes educatius del centre.  

Marta Comas: 

Hi ha estudis internacionals que destaquen que els millors docents haurien d’anar als 
centres més complexes. Aquest desig com es podria articular? Perquè crec que és una 
cosa que hi estem tots d’acord? 

Marta Vidal: 

No ho sé però és una bona pregunta perquè, un bon funcionament docent marca una 
bona prospectiva educativa. És un tema molt important. 

A més, penso que la feina ha de ser vocacional i hi ha d’haver alguna prova més, alguna 
entrevista o alguna altra manera d’assegurar el bon funcionament. 

 

Cristina Abelló: 



                                                                                                                                                        
 

 

Penso que el punt de selecció del personal s’hauria de treure. Els centres de 
complexitat estan publicats, per tant, quan esculls centre no tens per què demanar-lo. 
També hi ha una qüestió perversa quant al sistema de trasllats, ja que treballar en un 
centre de màxima complexitat et dona punts respecte a un altre docent que no hi hagi 
treballat per canviar de centre. Això pot afectar l’estabilitat de les plantilles. 

Respecte a l’aportació de la Marta, jo sempre he treballat en centres de complexitat i 
tot el professorat sempre ha estat molt entregat i els que no, marxen. Però per 
l’estabilitat real de les plantilles, hauria d’haver-hi més democràcia i diàleg als centres. 
Per exemple, fer que els projectes de centre siguin de l’equip docent i no 
unidireccionals per part de l’equip directiu.  

Marta Vidal: 

El projecte de centre no hauria de sortir només de l’equip directiu, sinó de tot l’equip 
docent i es treballa de forma conjunta, o en comissiona. Això no passa així a tots els 
centres. 

Marta Comas: 

Quant a la proposta de l'elecció de la plantilla, potser podríem posar-ho més genèric. 
Que hi hagi un equip docent molt cohesionat, coordinat, que conegui l’entorn, etc... ja 
que hi ha tantes disrupcions que és molt important que l’equip docent treballi bé. Es 
pot afegir, que no es tracta només de com més recursos millor, sinó de com siguin. Per 
reaccionar a la complexitat de l’alumnat i l’entorn cal que el centre ofereixi el contrari: 
estabilitat, confiança, seguretat, cohesió, etc. 

Mariona Buxadé: 

Els centres de complexitat no apareixen del no res, sinó d’entorns de vulnerabilitat. 
Poden haver-hi canvis en l’entorn que en un curs modifiquin la complexitat. Per tant, jo 
parlava més de zones de complexitat i no tant de centres. Penso que tots els centren 
tenen situacions complexes o de dificultat, i amb la pandèmia encara més. S’ha volgut 
mantenir el concepte de CMC, però els centres no poden fer-ho tot sols; han d’anar 
acompanyats d’iniciatives/programes que afectin l’entorn o zona. Les escoles són de 
proximitat, pel que cal que canviem l’entorn. 

Gemma Xarles: 

Hi ha zones que són homogènies en la composició dels centres, però hi ha zones que 
no. En les que hi ha més heterogeneïtat, caldria atendre amb equitat. 

Quant a l’assignació de professorat, potser caldria revisar alguns procediments. Jo 
havia sentit que el professorat que va a CMC ha de marcar una creueta i si no, no 
s’assigna. Aquesta mesura la valoro en positiu perquè pot ajudar a que el professorat 
sigui estable i vocacional. Ara, seria bo que no hi hagués docents de primera i de 
segona i potser tot el professorat hauria de passar per centres de complexitat. També, 
quant a les places definitives/fixes, hi ha CMC on és molt difícil arribar a tenir una 
plantilla definitiva i, per tant, estabilitat. A més, també havia sentit que hi havia 
professorat que venia a jubilar-se a CMC perquè atorgava una millor jubilació. Si és 
cert, això no s’hauria de permetre. 



                                                                                                                                                        
 

 

No hi ha massa diferència entre centres d’alta i màxima complexitat, mentre que entre 
complexitat i no complexitat sí que n’hi ha. Cal un major acompanyament de 
l’Administració a aquells centres amb complexitat.  

Estic d’acord amb organitzar els punts per temàtiques. 

Lluís Bages: 

Quant a modificacions: 

- Punt 10: modificar la qüestió dels grups flexibles, fer-ho més ampli i substituir-
ho per una aposta per una atenció més personalitzada a totes les diversitats, 
incloent grups flexibles però també codocència i cotutories entre d’altres. 

- Quant als recursos més enllà del finançament, eliminar la frase de l'elecció de 
plantilla i crear una proposta nova que faci referència a l’equip humà que 
requereixen els centres i la importància de la dotació docent i les figures 
especialitzades. 

Paul Mussach: 

Si voleu, es podria expressar com a afavorir l’estabilitat de les plantilles. 

Lluís Bages: 

D’acord. Per últim: 

- Parlar de programes de zona, que vagin més enllà dels centres per acompanyar 
aquests entorns més vulnerables.  

Marta Vidal: 

Jo penso que es podrien agrupar les propostes. 

Per altra banda, amb el tema de zones educatives preferents, no em refereixo a què hi 
hagi programes que es donin per zona, sinó que fem que la complexitat estigui millor 
repartida dins les zones i fem polítiques contra la segregació. Si es tendeix cap a reduir 
la segregació i homogeneïtzar les zones, aquestes polítiques d’entorn tindrien més 
sentit. 

També, quant als recursos d’entorn, cal que les xarxes d’infància i atenció estiguin 
millor articulades. 

Mariona Buxadé: 

En aquest sentit, es podria incloure el treball comunitari (taules d’infància i altres). 

Lluís Bages: 

D’acord, doncs incorporaria aquestes dues propostes més, referents als programes de 
zones o districtes.  

Gemma Xarles: 

En relació al punt 4 o 5, quant a les dades i la seva actualització, un suggeriment que 
em feien era tenir algun mecanisme correctiu per incorporar temes sobrevinguts (que 
afectin a la matrícula viva o altres temes com Covid). 



                                                                                                                                                        
 

 

Marta Vidal: 

Aquests dos punts potser es podrien ajuntar, no? 

Paul Mussach: 

Si no m’equivoco, estava separat perquè a l’última sessió es va comentar que era molt 
complicat fer més d’un càlcul a l’any. 

Lluís Bages: 

Per això s’havia dit mesures compensatòries. 

Marta Comas: 

A l’hora de fer aquest càlcul no parlaria de mesura compensatòria, sinó mesures 
correctives per adequar-se a les situacions sobrevingudes, ja que les mesures 
compensatòries es duen a terme un cop s'ha assignat la complexitat. Per tant, seria 
mesures correctives de l’indicador. 

Gemma Xarles: 

Jo afegiria que no utilitzaria la paraula compensatòria, perquè no és per compensar, 
sinó perquè estigui ben fet i calculi realment la complexitat. 

Marta Comas: 

La idea que el càlcul de vulnerabilitat sí que està actualitzat i s’hauria d’incorporar, això 
sí que penso que ha de ser així. 

Gemma Xarles: 

Es sap a qui s’entregarà ja l’informe? 

Laia García: 

Encara no ho hem parlat però us mantindrem informats. 

Lluís Bages: 

Aquesta ha estat l’última sessió. Moltes gràcies per haver participat i ser-hi. Espero que 
hagueu pogut gaudir d’aquest espai. 

 

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.  

− Es farà arribar l’informe als membres de la comissió. 

 

 

 


