
                                                                                                           

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Planificació Educativa 

 

Sessió 2 Curs 2021-2022 

17 de gener del 2022 - 17:00h 

Sala de Zoom: 

https://zoom.us/j/94321186983?pwd=MmxEa3B4VHJnU1VEZEg0QzRFbktidz09 

  

Assistents 

Gemma Xarles, famílies de l’escola pública (presideix) 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor (presideix)   
Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia (modera la sessió) 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Clara Balaguer, Consorci d’Educació de Barcelona 
Lydia Escudero París, AFA Sagrada Família 
Oriol Navarro, Titulars Centres Concertats, Jesuïtes El Clot 
Laura Puig, CEMD Gràcia  Escola pública  Sagrada Família  
Marta Vidal Cortada, directora Institut Verdaguer 
Elena Garangou, docència centres públics (PAS) 
Antonio Guerrero, famílies centres concertats 
Belén Tascón, aFFaC 
Pili Biarge, FAVVB 
Josep Lluís Almergé, CCOO 
Eva Mosseguí, AFA Sagrada Família 
Aran Clemente, CCOO 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia: 

17:00h – 17:05h Benvinguda  

17:05h – 17:15h Presentació de la Comissió de participació de Planificació 

Educativa 

17:15h – 17:25h Definició de la composició de la Comissió 

17:25h – 17:35h Definició de les funcions de la Comissió 

17:35h – 17:45h Definició del pla de treball de la Comissió 

17:45h – 18:30h Espai obert de debat 

 

 

https://zoom.us/j/94321186983?pwd=MmxEa3B4VHJnU1VEZEg0QzRFbktidz09


                                                                                                                                                        

 

 

Temes tractats: 

La Clara Balaguer presenta la Comissió de Participació en la Planificació de l’Oferta 
d’Ensenyaments Obligatoris de la ciutat. 

El dia 1 de febrer s'aprovarà les modificacions de l'acord del Comitè de Direcció del 
CEB que regula aquest òrgan a Barcelona per tal que no generi cap dubte sobre qui 
constitueix aquesta comissió.  

A Barcelona, la Comissió de Participació estarà formada pels mateixos membres que 
integren la Comissió de Planificació Educativa del CEMB, més les Presidències de les 
Comissions de Garanties d’Admissió i la persona responsable d’escolarització. Aquesta 
proposta serà aprovada anualment pel Consell de Direcció. 

Les funcions de la comissió son ser escoltats quant a acords i decisions sobre l’oferta 
educativa i fer propostes sobre oferta a les taules de planificació. 

Aquesta Comissió no substitueix la de garanties, el que fa el Decret és separar les 
funcions: crea aquest nou espai de planificació i deixa que la comissió de garanties 
d’admissió se centri únicament a vetllar perquè el procés d’admissions es faci 
correctament. 

Les línies de treball per l’oferta inicial del curs 2022-2023 són les següents: 

1. Control de la sobreoferta a la ciutat, per la distribució equilibrada de l'alumnat i 
el manteniment dels projectes educatius del centres. 

 P3:  disminució de places per unitat a 20 – 21 o 22, segons la zona 
educativa. 

 1ESO: 22 zones a ràtio 27 (centres públics). 

2. Incorporació a la xarxa pública de centres concertats. Aquests processos es fan 
a partir de la demanda dels propis centres. Fins que no està el procés tancat és 
confidencial. 
 

3. Finalització de processos de transformació de centres. 
 

4. Reserva de places: increment de la detecció prèvia (tant de A com de B) , 
criteris d’oferta similars al curs passat, incorporant criteris  per distribució 
equilibrada de les NESE A. 

 

 

S’obre l’espai de debat entre les persones assistents: 

 

Gemma Xarles: 

Un dels reptes que teníem per davant és que les zones educatives poguessin trencar 
districtes. Avui dia la zona educativa encara equival a districte? 



                                                                                                                                                        

 

 

 

Clara Balaguer: 

Quan redefinim les zones educatives ho informarem a la comissió de forma prioritària. 
La redefinició de les zones implica fer-les més petites i això no es pot fer ràpid i 
corrents, s’ha de fer a poc a poc.  

S’ha demanat que es pugui mantenir com a mínim fins que canviem les zones el mateix 
sistema que hem tingut a Barcelona i altres territoris de proximitat per com aplica la 
preinscripció.  

 

Josep Lluís Almerger: 

Aprofitant la davallada de població i com afectarà als centres, des de CCOO sempre 
hem demanat la baixada de ràtios en tots els centres, tant a primària com a 
secundària. Això es contemplarà? 

Cada any ens trobem en zones com L’Hospitalet o Santa Coloma reduccions de línies o 
tancament de centres. 

 

Clara Balaguer: 

A Barcelona fa molt de temps que no tanquem un centre i reducció de grups no ho fem 
habitualment. La nostra línia de treball és mantenir tots els projectes educatius. 

Pel que fa a la reducció de ràtios, es començarà per P3 i 1r d’ESO.  

Els centres concertats el que els hi proposem és aquesta disminució de ràtio i el centre 
la pot acceptar o no.  

 

Marta Vidal: 

Els centres qualificats de complexes ja estan a 27, per tant no tindran reducció de 
ràtio. 

 

Gemma Xarles: 

Seria possible que la reducció de ràtio als centres amb complexitat fos inferior? 

No seria lògic que la ràtio sigui igual a un centre estàndard que a un centre amb 
complexitat. Podria ser, per exemple de 24 o 25? 

 

Clara Balaguer: 

Ho estudiarem. La reducció de ràtios no va tant per la complexitat ni per la voluntat de 
fer-ho, sinó per la necessitat de cada zona.  



                                                                                                                                                        

 

 

Atenció que hem d’anar en compte amb les disminucions de ràtios que fem perquè, 
segons la proposta, podem fer perdre plantilla. 

 

Fins ara nosaltres fèiem les modificacions de capacitat de ràtio en determinats centres. 
Com que a nivell d’alumnes això no estava regulat impactava de manera negativa. Hi 
ha una modificació de ràtios a P3, però a 1r d’ESO encara no, per això encara hem de 
tenir aquesta prevenció.  

 

Paul Mussach: 

Estem a l’espera que el Consorci ens faci arribar les dades de com s’estan distribuint la 
matrícula de continuïtat. Tenim sospites que costa fer aquesta distribució tan uniforme 
com hauria de ser. Una proposta es fer una reserva de places de la matrícula de 
continuïtat. 

 

Clara Balaguer: 

A nivell de la resolució de la preinscripció la reserva de places es mantindrà fins just 
abans de començar l’escola. Abans passaven a ser ordinàries en el moment de la 
matrícula.  

Si fem una oferta molt ajustada, no hi ha pràcticament sobreoferta. Això és una bondat 
per la matrícula de continuïtat perquè si no tens places has de fer un procediment 
rigorós per ampliar-les. La demanda és la que és i sempre hi ha possibles variacions.  

 

Belén Tascón: 

Ens consta que s’havia dit que es faria una avaluació dels NESE B que estan en pla de 
xoc, ja està feta? Hi ha resultats? 

Quin mecanisme establireu aquest any per la detecció dels NESE B, com es farà arribar 
a les famílies? 

Quan heu parlat dels tipus A, ens preocupa molt perquè ja sabem com està el decret 
d’inclusiva i com és la realitat. No en tots els centres públics son benvinguts... Aquest 
tema fa temps que s’hauria d’haver regulat.  

 

Clara Balaguer: 

L’avaluació del pla de xoc la tenim acabada, s’ha fet sobre els cursos 2019-2020 i 2020-
21 i ha estat una avaluació de procés.  

No té res a veure el plantejament que teníem del 20-21 al 20-22, abans fèiem 
preassignació i en el 21-22 això ja no ho hem fet. Hi ha temes de funcionament propi 
del pla que han anat evolucionant.  



                                                                                                                                                        

 

 

Un punt que cal millorar és la informació i la comunicació a tots els nivells. Ens ho han 
dit repetides vegades. Recull també algun aspecte de la reserva de places, de com 
millorar i sistematitzar millor la reserva de places.  

El grau de satisfacció dels alumnes i les famílies del pla de xoc és més alt, en quant a 
l’acollida del centre i com se sent, que una altra família vulnerable que no està en el 
pla de xoc, i fins i tot també que una família ordinària.  

Malgrat ser famílies de pla de xoc hi ha centres que el que fan és demanar la quota, 
això ens feia rebre queixes. Arran de l’informe hi ha hagut un abans i un després. S’ha 
fet un protocol per veure com es detecten i s’han arreglat algunes situacions. 

Hem de trobar un equilibri en com acompanyem els centres perquè tots els centres  
puguin treballar bé la inclusió i no convertir centres especialitzats en acollida 
d’alumnat NESE A. És qüestió d’anar trobant els equilibris, anar formant el 
professorat... hi ha molt de camí per córrer.  

 

Gemma Xarles: 

D’alguna manera es podria incidir també en la planificació de l’equip docent. Perquè 
en els casos de NESE A, la distribució és complexa, sobretot per temes de mobilitat. 
L’aposta de les famílies seria garantir que tots els centres tenen el personal adient per 
atendre els NESE A.  

Ja vam veure en el curs anterior que el repte de la matrícula viva és que la planificació 
no sigui només de partida dels nanos, sinó també dels equips docents.  

 

Es dona per finalitzada 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 14 de febrer a les 17h en format telemàtic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


