
                                                                                                           

 

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Planificació Educativa 

 

Sessió 3 Curs 2021-2022 

14 de febrer del 2022 - 17:00h 

Sala de Zoom: 

https://zoom.us/j/92004627873?pwd=bVU0anVUblM1dGdINm5BODFpcmRwUT09  

  

Assistents 

Gemma Xarles, famílies de l’escola pública (presideix) 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor (presideix)   
Marta Carranza, secretària CEMB 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Lluís Bages, Fundació Ferrer i Guàrdia (modera) 
Clara Balaguer, Consorci d’Educació de Barcelona 
Lydia Escudero, AFA Sagrada Família 
Marta Vidal, directora Institut Verdaguer 
Elena Garangou, docència centres públics (PAS) 
Belén Tascón, aFFaC 
Pili Biarge, FAVVB 
Aran Clemente, CCOO 
Ariadna Martín, AFA Escola Gayarre 

Meritxell Font, representant de les famílies de l'Escola Can Maiol 
Eva Cuesta, directora de l'Escola Miralletes 

Maribel Jiménez, Consorci d'Educació de Barcelona 

Maria Padró-Solanet, Fundació Ferrer i Guàrdia 
 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  

17:05h – 17:40h Presentació de diverses experiències de centres educatius que 

han avançat en la dessegregació escolar 

17:40h – 18:25h Espai de debat 

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

 

 

Temes tractats: 

https://zoom.us/j/92004627873?pwd=bVU0anVUblM1dGdINm5BODFpcmRwUT09


                                                                                                                                                        

 

 

S’inicia la sessió amb les intervencions de quatre experiències de casos d’èxit de 

centres que han lluitat contra la segregació escolar amb accions impulsades per 

famílies, direcció o el propi Consorci. 

  

Ariadna Martín, AFA Escola Gayarre: 

Hi ha processos de segregació que es produeixen de manera natural, i d’altres 

autoconscients. Aconseguir canvi en una escola és complicat si no tenen lloc els 

condicionants adequats. En el nostre cas, va ser una situació ideal perquè va haver-hi 

un canvi en la direcció. El director acabava d’arribar, amb molta empenta, projecte 

pedagògic, un espai adequat, etc. Quan parlem de processos engegats entre famílies 

cal tenir això en compte. Hi ha una carència de places públiques, fet que causa una 

tendència a demanar places estratègicament, no el que queda més a prop, per tal 

d’assegurar una plaça. 

Quan parlem de segregació, hi ha segregació a la majoria de centres, tant en centres 

concertats com en centres públics. És comú que en una escola hi hagi una 

homogeneïtat socioeconòmica que no representa l’entorn on es troba l’escola. 

Encara no podem parlar de trajectòria en el nostre cas, ja que és només el segon any 

del canvi. 

Figura per afinitat (que es coneguessin de l’escola bressol) creada per la creació d’una 

línia addicional a P3. 

La segregació té coses positives, però també genera dubtes, ja que suposa alterar la 

proposta pedagògica. 

  

Meritxell Font, representant de famílies de l’Escola Can Maiol: 

Partim de situacions força similars. Vam tenir una sèrie de condicionals ambientals en 

el nostre cas: molta carència de places en escola pública. Quan va arribar el moment 

d’escollir escola, les famílies ens vam preguntar per què havíem de portar als infants a 

escoles llunyanes quan hi havia una escola de qualitat més propera.  

Ens vam organitzar via Whatsapp, i va arribar un moment que érem 50 famílies. 

L’escola, a part de tenir un projecte molt interessant, va obrir les portes i va acollir 

molt bé. Hi havia gent de tot: persones que hi havien arribat a l’escola com a última 

opció, altres que no volien anar tan lluny.  

Ens vam reunir amb el consorci, i des del Consorci també es va donar molt suport, 

dient de facilitar la entrada, i fent una segona línia si calia. Vam ser 18 famílies 

interessades. Després va arribar la part publicitària, fer conèixer el canvi, el projecte, a 

les escoles bressol i al barri, fer entendre per què era una aposta segura. També hi ha 

el tema de l’Institut Escola, que ara està penjat. 

Com a avantatges, el fet que la iniciativa sortís de les famílies, el fet que les famílies 

creessin en el projecte, el Consorci, i la natalitat del 2012, que va crear una conjuntura. 

Mirada que no fos estratègica sinó que fos un canvi, cosa que va fer que famílies 

sortissin del projecte.  



                                                                                                                                                        

 

 

Després de 7 anys l’escola ha canviat, per bé i per mal. El perfil de les famílies ha 

canviat en el procés. Quan vam entrar, més del 90% eren famílies nouvingudes, amb 

molta entrada i sortida, i una gran varietat de nacionalitats, més de 70 o 80. Ara, en 

canvi, hi ha molts germans de germans, i per tant no afavoreix l’entrada de gent nova. 

Encara hi ha famílies de molta vulnerabilitat i que necessiten ajuda de l’Ajuntament, 

encara que no siguin famílies nouvingudes. Això porta conflicte amb la categoria d’alta 

complexitat. 

El canvi també ha causat que l’AFA estigui més present en els afers de l’escola i sigui 

més nombrosa. S’estan fent coses molt xules a nivell de coeducació. 

Com a part positiva: hem aconseguit que Can Maiol sigui una escola representativa del 

barri, no una escola segregada.  

Com a part negativa, que com a famílies vam arribar a l’escola com un remolí, que han 

generat bons resultats, però també han provocat dificultat pels canvis a un model molt 

concret i diferent. La primera generació d’aquest canvi es coneixien abans d’entrar a 

l’escola, es consideren tribu. El 80-85% de les famílies venien del sector social o 

educatiu. Han passat fases, que han causat dificultats en el funcionament escola-AFA. 

  

Eva Cuesta, directora Escola Miralletes: 

Canvi iniciat fa 10 anys. La nostra historia és d’esforç i il·lusió. Hem passat de ser una 

escola segregada amb un 87% de famílies nouvingudes quan les escoles del voltant 

eren del 20% aproximadament. Famílies amb moltes dificultats, i sense xarxa. Per a les 

famílies de l’entorn, no era una escola volguda. Tenir moltes vacants feia que 

tinguéssim molta matrícula viva. Escola de benvinguda i d’acollida, però no reflectia la 

realitat de l’entorn. 

Volíem que totes les escoles de l’entorn tinguéssim la mateixa proporció. Vam fer un 

canvi metodològic, formant-nos i fent un canvi de mirada. Moltes famílies venien a les 

portes obertes, i a totes els hi agradava la proposta educativa, però en veure el perfil 

de les persones, no hi havia preinscripcions. Les poques persones que arribaven a fer 

preinscipció eren germans d’alumnes, o gent de l’entorn en situació vulnerable. Una 

inspectora va escoltar les seves preocupacions, i van iniciar un projecte, que era una 

col·laboració amb una artista, que disposava d’un taller a l’escola a canvi d’activitats 

amb l’alumnat. Així va començar boca-orella al barri 

La inspectora va facilitar gestions per reformar i pintar l’escola, ja que l’edifici era antic 

i no resultava acollidor. Els canvis van millorar la disposició de les famílies de l’entorn, 

però encara es seguien fent enrere en veure l’alumnat. 

El Consorci ha ajudat moltíssim, fent protecció de la matrícula. 

Durant anys havien fet promoció del centre a les llars d’infants de les zones, oferint 

facilitats per visitar l’escola, però era difícil perquè hi havia molta oferta d’altres 

escoles al voltant que les famílies preferien pel fet de no tenir tanta població 

nouvinguda. 



                                                                                                                                                        

 

 

L’any 18-19, va haver-hi com un “click”, van començar com a escola Magnet amb el 

CosmoCaixa. També la Fundació Bofill. Hi ha molts factors i moltes persones que han 

influït en aquest procés. En aquell moment, el 18-19 es van apuntar moltes criatures 

Actualment tenim el P3 molt ben equilibrat i el P4-P5 força equilibrat també.  

Volem que l’escola reflecteixi l’entorn on existeix. 

Ha calgut un canvi metodològic, ja que alguns docents del claustre estaven molt 

còmodes en les seves classes i no volien cap canvi, ja que les famílies nouvingudes 

portaven menys feina i problemes. Aquests docents van acabar marxant, i hem d’agrair 

els perfils professionals, que han ajudat molt a mantenir una línia d’escola. 

Les noves famílies de l’escola estan veient altres models d’escola i altres maneres 

d’educar. 

  

Maribel Jiménez, coordinadora Territorial a Gràcia del Consorci, però explica la seva 

experiència a Horta Guinardó, amb l’Escola de les Aigües:  

Abans l’escola estava en territori militar, amb dues línies, una d’elles en castellà. Ara fa 

temps que ja no és així, però tot i així l’escola ho ha anat arrossegant, tenint fama de 

ser l’escola dels militars. 

Era una escola segregada, no volguda amb moltes vacants, tot i haver-hi molta 

necessitat de places a la zona. Tot això provocava que no fos una escola estable, amb 

projecte estable.  

19-20 va haver-hi un canvi en la direcció, que va fer iniciar accions per part del 

Consorci. Des de dur a terme algun tancament de ràtio, a no fer accions que poguessin 

perjudicar a l’escola, com obrir noves línies en escoles sense vacants mentre l’escola 

tingués places lliures en les preinscripcions. Acompanyament també en facilitar 

reformes o materials. 

Es va iniciar un projecte amb La Perla 29, generant expectatives de cara a les famílies. 

En la preinscripció de fa 3 cursos, moltes persones es van quedar sense places, i es van 

poder fer unes segones portes obertes, que van fer que 12-15 famílies canviessin de 

parer respecte l’escola i la posessin com a opció en la preinscripció. A partir d’aquí, es 

va iniciar un canvi en la composició de l’alumnat, i a les següents portes obertes van 

ser aquestes famílies qui van explicar la seva experiència, i poc a poc, l’escola va 

començar a reflectir l’entorn i deixar de ser una escola tan segregada. 

Hi ha coses que es repeteixen. L’opció de les famílies. El suport del Consorci. Un 

projecte educatiu atractiu. Tot això fa que funcioni, tot i que no tot és sempre tan fàcil 

com posar els ingredients.  

   

  

 

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

 

Marta Carranza: 



                                                                                                                                                        

 

 

Per contextualitzar la sessió d’avui, després de la última reunió on s’havia explicat que 

s’havia transformat la comissió de planificació i la de participació a partir del decret 

d’admissió, es va pensar que per poder aprofundir en els temes vinculats al decret, 

s’agafarien tres grans aspectes del decret. Avui es tractava un d’aquests tres aspectes, 

la inscripció en grup. Veure si aquesta comissió pot col·laborar en desenvolupar 

aquesta part del decret d’admissió. 

  

Clara Balaguer: 

S’està duent a terme el procediment, però no se sap si sortirà recollit en la resolució de 

preinscripció d’aquest any. Alguna cosa sortirà, però molt genèrica. Tot el que es pugui 

aportar d’experiència des de Barcelona serà de gran ajuda. 

  

Aran Clemente: 

Des de CCOO, com a representació de treballadors, celebrar aquestes experiències i 

que s’abordi la segregació d’una manera més profunda. En relació a les treballadores, 

els canvis a vegades impliquen una sèrie de dificultats laborals, i per tant, cal també 

veure-ho des de l’òptica de l’equip docent i veure quins impactes té, tractant aquest 

tema en una altra sessió.  Probablement, aquests canvis requereixen de més recursos, 

canvis metodològics, o planificació, cosa que des d’àmbits superiors, com el 

Departament d’Educació, no semblen aportar. 

  

Lydia Escudero: 

El procés de desagregació a la primària sembla ser una captació de famílies d’entorn 

no vulnerable. És una estratègia que pot funcionar i que dona bons fruits, però no és 

l’única. 

El problema que veig, és a secundària, quan s’intenta que els infants vulnerables que 

acaben primària es reparteixin entre centres on la majoria d’alumnat no és vulnerable. 

Aquí té lloc el pla de xoc que es va comentar a l’última reunió.  

Com a reflexió del pla de xoc, amb l’experiència d’una escola d’alta complexitat del 

Raval, es passa per alt la voluntat de les famílies, i es vulnera el seu dret a escollir el 

centre on volen que estudiïn els seus fills, que vagi al mateix centre que germans/es, 

de la xarxa, etc. Es passa per alt o es menysté la decisió de les famílies. Això provoca 

malestars i ha fet que hi hagi famílies sense assignar fins novembre. El mateix es 

repeteix a Gràcia, també, fins al punt d’assignar alumnes a instituts concertats en 

contra de la voluntat de les famílies. 

La manera com s’assignen els instituts als alumnes, no hi estem d’acord. D’aquí uns 

anys, ens trobarem en que els alumnes no podran anar als instituts on van els seus 

germans perquè el Consorci no vol oferir més instituts com a opció a cada centre de 

primària. 

  

Lluis Bages: 



                                                                                                                                                        

 

 

Els dos aspectes que es tractaran en les properes sessions són ratios i composició de 

grups, i inscripció per zona educativa. Avui ens centrem en l’article 61: 

  

Article 61 

Oferta de places singular 

1. El director o directora dels serveis territorials pot fer una oferta de places singular 

en els cursos inicials en centres amb una concentració d'alumnat amb necessitats 

educatives específiques, adreçades a grups de sol·licitants, com a mesura excepcional 

per fomentar la demanda heterogènia i revertir la situació de segregació en aquests 

centres. 

2. L'oferta de places singular té per finalitat garantir l'admissió als alumnes que hagin 

sol·licitat accedir en grup al centre d'acord amb aquesta oferta. L'admissió d'alumnes 

en el marc d'aquesta oferta no pot comportar denegar cap 

  

  

Mª Dolors Martí: 

Ha trobat a faltar l’experiència de centres de secundària, que és una història i un 

context diferent. Tant el factor família, com el factor professorat i direcció és diferent a 

secundària a l’hora d’entendre una estratègia de canvi. 

  

Pili Biarge: 

Hem parlat molt poc de la repartició de l’alumnat. Nosaltres no estem d’acord en 

repartir l’alumnat més vulnerable. Creiem que el nen viu on viu, i que moure’l d’allà 

porta més desavantatges i injustícies que no beneficis. Els nens han d’estar als seus 

barris.  

El miracle no està en la diversitat de l’alumnat. És més important l’estabilitat i un 

projecte enfocat a l’alumnat. 

  

Belen Tascón: 

El dret d’elecció de centre no és un dret com a tal, i és un parany on l’escola pública 

està caient, així com en compartir xarxa amb l’escola privada, amb la qual competeix. 

En relació al decret d’admissió de l’alumnat, és una experiència estimulant, però la 

política educativa no pot anar per casos singulars, s’ha de pilotar i liderar des de 

l’administració educativa. 

Les famílies assumeixen un doble rol: creen la segregació, i després la tornen a desfer. 

Cal que sigui l’administració qui lideri els canvis, no les famílies. Les experiències 

explicades avui són molt positives, però incorporar els casos singulars en el decret 

d’admissió no és el millor. 

Si les famílies podem escollir, podem escollir totes. No té sentit que es desplaci 

després a algunes famílies a escoles concertades. 



                                                                                                                                                        

 

 

El nostre sistema educatiu té un problema més gran que la segregació, 

l’abandonament escolar prematur. 

Hem estat buscant l’informe complet d’IVALUA sobre el pla de xoc, i no el trobem. 

  

Aran Clemente (per xat): 

Per si algú vol fer lectura reposada, les CCOO reflexionem des de fa molts anys 

aquestes qüestions: https://educaccio.cat/2020/educacio/numero-3-de-la-revista-

educaccio/ És un número de 2020 però en tot cas pot ajudar a la reflexió.  De ben 

segur que com a societat, si totes posem de la nostra part la podem fer millor. 

  

Gemma Xarles: 

En relació al cas de secundària, s’ha de tenir en compte com tractar els casos d’infants 

que en primària no han estat en escoles segregades, o en escoles sense gaire 

diversitat, que entren a un institut amb major diversitat. Sabran els nens si seran 

places singulars? 

De primària, quan hi ha canvis, és esgotador. Posar en valor l’esforç del dia a dia i de 

les famílies. 

  

Clara Balaguer: 

L’informe d’IVALUA no hi és, només el resum executiu. 

Són experiències de les que es pot treure molt suc. Encara que siguin similars, són 

processos molt diferents. En comú, però, és que la intenció era de reflectir la diversitat 

del barri.  

Tots els ingredients (projecte pedagògic, equipaments, acompanyament per part de 

l’administració, recolzament de les famílies), quan s’han donat a la vegada han estat un 

motor de canvi. Però als instituts són els mateixos ingredients? La mateixa fórmula? 

Tenim instituts amb molta segregació, on les diferències entre instituts molt propers 

són molt grans. 

Quin impacte té un procés de dessegregació pels centres que té al voltant? Què s’ha 

de tenir en compte perquè l’equilibrar un centre no impliqui el desequilibri d’un centre 

del costat? 

També, cal que les famílies singulars s’adaptin a la cultura dels centres 

 

Paul Mussach: 

Tinc preguntes per les persones que han explicat les seves experiències. Què ha tingut 

més pes en el procés de dessegregació? El projecte? La implicació de les famílies? La 

implicació del claustre? El tema de la matrícula viva o altres temes administratius? O 

altres qüestions que no s’hagin tractat. 

Com es manté la dessegregació una vegada que un curs s’ha dessegregat? Com s’evita 

que els anys següents torni a l’estat anterior? 

https://educaccio.cat/2020/educacio/numero-3-de-la-revista-educaccio/
https://educaccio.cat/2020/educacio/numero-3-de-la-revista-educaccio/


                                                                                                                                                        

 

 

També ens podem trobar en desequilibris en els centres de secundaria, ja que les 

famílies que arriben noves poden crear injustícies. 

  

Marta Vidal: 

Secundària és diferent que primària. És difícil compaginar la redistribució equitativa en 

quant a vulnerabilitat i la importància dels nois de 6è que puguin conservar les seves 

amistats en el salt de 6è a 1r d’ESO. 

També important els efectes en els centres del voltant. Cadena on estem entrellaçats. 

Important sempre cuidar l’entorn, tot i que és molt difícil, al mateix temps que mirem 

les problemàtiques individuals. 

Paper important de les AFA’s i dels centres de primària cap a on aniran els nois i noies 

a secundària.  

  

Meritxell Font: 

Sobre l’article 61 de places singulars, des de la meva mirada com a família ho veig 

positiu, però s’ha de veure com es desenvolupa, i veure que l’entrada en bloc no 

exclogui a germans o gent que l’esculli per proximitat. En cap moment volíem expulsar 

a ningú de l’escola, sinó que fos un centre inclusiu i divers, que representés l’entorn. 

Moltes famílies van caure del projecte perquè volien que l’escola només fos per gent 

autòctona. 

No volíem que fos un bolet que durés només un any. Hi vam posar molt d’esforç, anant 

al veïnat, a les escoles bressol, etc. durant diversos anys seguits. 

Això ha portat conflictes de famílies que pensaven que els farien l’escola a mida i és un 

tema que portem a la motxilla. 

Aquestes iniciatives generen canvis en el barri. Vam explicar la nostra experiència en 

altres escoles. Moltes vegades, si no surt del barri, de les famílies, no es durà a terme. 

Com a elements claus del canvi, com comentava la Clara: uns bons equipaments 

(cuina), un bon model educatiu, l’acompanyament del Consorci, famílies creient en el 

canvi... 

Hem de tenir en compte no caure en un model competitiu entre centres escolars. 

Respecte el Pla de Xoc : és un error. Si no es fa amb compte, promourem 

abandonament escolar. 

A nivell personal, l’adscripció d’una escola a un institut no sé si afavoreix la 

dessegregació. 

  

Maribel Jiménez: 

En quant als ingredients, sóc incapaç de donar més valor a un factor que un altre, ja 

que tots han d’anar en la mateixa direcció. El canvi només es pot mantenir si tots van 

lligats. 

Respecte els ingredients per portar a terme aquests canvis en instituts, crec que els 

factors, o els ingredients, són els mateixos, o semblants, que en escoles. 



                                                                                                                                                        

 

 

Eva Cuesta: 

Les famílies sí que s’acostaven a l’escola, però no es quedaven perquè la població de 

l’escola no els representava.  

El pes està molt repartit entre els diferents factors necessaris. 

En relació a la competència entre centres, com a centre participem en la Xarxa 15 de 

Xarxes pel canvi, que abasta totes les escoles públiques i concertades de la zona, on no 

competim, sinó que compartim. 

Les famílies ambaixadores, famílies que per iniciativa pròpia fan publicitat del centre a 

altres famílies, tenen una gran importància a l’hora de popularitzar l’escola. 

  

Lydia Escudero (per xat): 

Actualment l'èxit de l'institut Teresa Pàmies està passant per una adscripció 

generalitzada envers totes les escoles del barri en detriment d'altres instituts que han 

estat apartats de les escoles traient l'adscripció 

  

Ariadna Martín: 

Contestant a quin dels factors és el més important, el que és cabdal és el projecte. 

Una cosa que no es parla tant en centres de primària com en centre de secundària és 

la llunyania dels centres respecte els alumnes, que és un problema per a segones, 

terceres, o més opcions. 

Algunes escoles concertades fan publicitat dient que no tenen a alguns tipus d’infants, 

i ho fan impunement. 

Amb les places singulars, implícitament es senyala un centre com a segregat. 

  

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 es realitzarà el 28 de març 

 

 

Avaluació: 

 

 

 


