
                                                                                                           

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Planificació Educativa 

 

Sessió 4 Curs 2021-2022 

28 de març del 2022 - 17:00h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/92968823387?pwd=Zk12QlVpaDM4ekVqUTNlaEFONVlwUT09  
  

Assistents 
Marta Carranza, secretària CEMB 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Lluís Bages, Fundació Ferrer i Guàrdia (modera)  
Isaac Gonzàlez Balletbò, UOC 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor (presideix)   
Lydia Escudero, AFA Sagrada Família 
Marta Vidal, directora Institut Verdaguer 
Elena Garangou, docència centres públics (PAS) 
Belén Tascón, aFFaC 
Pili Biarge, FAVVB 
Enric Reverter, director Escola Catalònia 
Oriol Navarro, Titulars Centres Concertats, Jesuïtes El Clot 
Laura Puig, CEMD Gràcia  Escola pública Sagrada Família  
Maria Padró-Solanet, Fundació Ferrer i Guàrdia 
 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  
17:05h – 17:30h Presentació del sociòleg Isaac Gonzàlez Balletbò sobre la composició 

de grups i les ràtios  
17:30h – 18:25h Espai de debat 
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 
 
 
Temes tractats: 

Isaac Gonzàlez Balletbò, sociòleg de la UOC, inicia la seva presentació al voltant la composició 
de grups i les ràtios explicant que aquesta sembla que serà la mesura estrella de la lluita contra 
la segregació de les polítiques desplegades pel departament d’Educació de cara al curs vinent.  
 

https://zoom.us/j/92968823387?pwd=Zk12QlVpaDM4ekVqUTNlaEFONVlwUT09


                                                                                                                                                        
 

 

Comenta el Decret 11/2021 de la programació de l’oferta educativa i del procediment 
d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. En aquest s’hi articula una doble 
via d’accés a les escoles i instituts públics, segons l’alumnat sigui considerat ordinari o 
vulnerable. En aquest sentit cal definir els criteris perquè pot tractar-se d’un 5% o d’un 25% de 
l’alumnat segons com es defineixi, i això implicarà l’aplicació d’estratègies diferenciades. 
 
A més, al decret es procura la plena impermeabilitat entre les dues vies d’accés als centres 
educatius, de forma que la proporció d’alumnes ordinaris i vulnerables a cada centre es 
mantingui durant la preinscripció i tota l’escolarització i que sigui el més similar possible entre 
totes les escoles del municipi. Implica la reserva de places perenne, evitar la sobre-oferta de 
places i la distribució equilibrada de la matrícula viva. A més, una heterogeneïtat intrazonal 
però homogeneïtat interzonal. 
 
També es procura la plena gratuïtat de l’escolarització de l’alumnat vulnerable. En aquest 
sentit cal definir els criteris de classificació per saber quantes persones serien beneficiàries i 
quins cursos quedarien afectats. 
 
A continuació se centra en la temàtica de la sobre-oferta de places i les ràtios. Davant la 
problemàtica que la matrícula viva s’acaba concentrant en centres on queden moltes places 
durant la matriculació ordinària degut a una sobre-oferta de places, sorgeixen dues 
estratègies: blindar les ràtios d’alumnat ordinari/vulnerable i reduir l’oferta de places a tots els 
centres d’una zona. Tanmateix, igualment poden produir-se problemàtiques o riscos en cas 
d’una mala detecció d’alumnat vulnerable, o la permanència d’una sobre-oferta (per exemple, 
no es redueixen places a la concertada). En aquests casos l’aplicació pot tenir efectes limitats o 
contraproduents en la lluita contra la segregació. 
 
En conclusió, exposa les següents idees clau: 

• La reducció de ràtios pot ser una mesura positiva en la lluita contra la segregació, però 
sobretot és una mesura pensada en termes de qualitat educativa i té un impacte lineal. 
Per tant, pot no ser equitatiu ni reduir la segregació. 

• L’ajustament de ràtios ajuda a reduir la sobre-oferta escolar, i és una de les mesures 
necessàries per tapar les fugues entre vies de matriculació. No és la principal mesura, 
tot i que és a la que es dedicarà més esforç. 

• La mesura serà inequívocament positiva en la mesura que la resta de mesures del 
Decret es despleguin de forma substantiva. 

• Possiblement hi ha mesures per reduir la sobre-oferta més eficaces per la lluita contra 
a segregació, però serien més impopulars. 

 
Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  
 
Belén Tascón: 
El que s’està fent ara no és reduir ràtios (dividir alumnat en més grups), sinó disminuir l’oferta 
educativa (número de places). Cal diferenciar-ho de dos temes: la necessitat d’escolarització 
del sistema educatiu i de la lluita contra la segregació. Aquesta mesura amaga una reducció de 
l’oferta educativa. Això ho unim amb el segon tema que has comentat de la sobre-oferta de 



                                                                                                                                                        
 

 

places. Actualment hi ha més 16.000 places buides a l’escola privada-concertada i això genera 
la sobre-oferta. Això també va passar als anys 90, quan també hi havia una davallada 
demogràfica. S’han reduït les places a l’escola pública i en canvi no a la concertada o privada. 
El Departament d’Educació no té en compte aquesta sobre-oferta i que ha d’ajustar aquests 
números, sinó que ho renova tot. L’única manera de regular-ho és amb una regulació de 
l’escola privada/concertada que depèn d’acords que, si no interessen, no surten endavant, 
com ha passat a Barcelona. Caldria no renovar aquelles places que no s’omplin.  
Cal anomenar les coses pel seu nom: no és reducció de ràtios sinó de places públiques. També 
cal veure on està la sobre-oferta, que és en l’escola concertada. 
 
Marta Vidal: 
El més important és que no hi hagi sobre-oferta. La reducció de ràtios provoca que els centres 
es debilitin. Per tant, és important ajustar bé l’oferta. 
Quant a l’equilibri intrazonal, és interessant però, en municipis grans com Barcelona, és 
complicat. És important trobar aquest equilibri en zona, però a nivell de municipi és molt difícil 
i pot portar el risc que algunes zones amb molt alumnat vulnerable quedin buides perquè les 
places ordinàries no s’omplin. Els centres que estem en aquestes zones preferim estar plens 
que no tenir una ràtio de vulnerabilitat més equilibrada. També perquè és important tenir en 
compte que quan hi ha vulnerabilitats a nivell socioeconòmic, es necessiten uns recursos 
perquè cal fer un pla de xoc econòmic, però a nivell educatiu no hi ha cap problema. Un nano 
que es queda a la seva zona té l’acompanyament de la seva xarxa social (amistats, barri, 
entorn) i em costa veure, en aquest cas, què ha de pesar més. 
 
Isaac Gonzàlez: 
La proximitat i l’acompanyament és un dels grans reptes de fons en la lluita contra la 
segregació. És una controvèrsia filosòfica que d’alguna manera resolem en el punt que diem 
que volem lluitar contra la segregació. La segregació residencial posa uns límits en la lluita 
contra la segregació escolar. És evident en la comparació entre municipis com Sant Cugat o 
Badia del Vallès. Precisament perquè hi ha aquesta realitat, és important que la gratuïtat es 
faci extensiva a tot l’alumnat vulnerable de 3 a 16 anys. 
Reconèixer els límits de la lluita contra la segregació pot desincentivar-la. Cal centrar-se en els 
beneficis que proporciona la manca de segregació i la creació d’ambients heterogenis, com pot 
ser la transmissió d’expectatives diferents per l’alumnat vulnerable, per molt que es perdin 
alguns beneficis de la proximitat. És un dilema important i que està sobre la taula, però a 
vegades podem tendir a romantitzar elements de la proximitat. 
D’altra banda, en relació a l’efectivitat de la reducció de les ràtios, per mi serien més efectives 
altres polítiques que no la reducció de ràtios (tancament d’una escola). Ës a dir, és més efectiu 
l’article 60 que el 58. Tanmateix, encara que no apliquem l’article 58, el problema de trobar-
nos escoles amb poc alumnat ens passarà igual. I si no hi ha sensibilització en el repartiment de 
la matrícula viva pot haver-hi una manca d’equitat igualment. 
 
Marta Vidal: 
Sempre parlem que els que hem de repartir són els alumnes en situació de vulnerabilitat, però 
potser s’hauria de fer al revés: moure l’alumnat ordinari a zones “no tant ordinàries”. Donar-li 
la volta a la mirada. 



                                                                                                                                                        
 

 

 
Isaac Gonzàlez: 
El que permet la zonificació precisament és això. També ho afavoririen altres mesures més 
“antipàtiques” com tancar línies o escoles. Hi ha moltes escoles noves que es situen en zones 
poc residencial que acaben sent refugis de classes mitjanes-altes. Passa molt i a molts 
municipis. Potser tancar aquests centres és una mesura més efectiva. 
Per altra banda, la detecció de l’alumnat vulnerable no pot ser marginal, sinó que és una 
situació estructural que s’agreuja en la mesura que es concentra. En concentrar-la, perjudica el 
doble a l’alumnat que la pateix. 
La distinció entre alumnat ordinari i vulnerable pot estigmatitzar al vulnerable en tant que és 
una minoria. Per evitar-ho cal que sigui un grup prou voluminós i que es pugui trobar a totes 
les escoles.  
 
Paul Mussach: 
Seguint amb l’últim debat sobre les zones, és un tema que s’ha tractat molt i és un dels cavalls 
de batalla, sobretot quan parlem de Barcelona. Tinc la sensació que quan es posa a la pràctica 
es fa complicat. Tinc un cert grau d'escepticisme, tenint en compte que les zones que hi ha 
actualment són força homogènies però generen una dispersió molt heterogènia dins dels 
centres de la mateixa zona. Com més heterogènia sigui la zona, més s’aguditzarà aquest 
fenomen. Veig complicació en el cas de Barcelona, que potser no hi ha manera de generalitzar. 
Respecte el tema de NESE i reserva de places, els últims anys ha generat conflictes, ja que hi ha 
persones que se les obligava a agafar una plaça. Que això no generi un greuge comparatiu a 
aquestes persones (per exemple, deixar les seves amistats a un centre per anar a un altre on 
se’l miraran malament). Tot i que sabem que a això se li està intentant posar solució. 
Sobre la matrícula viva, les famílies vam fer una mica d’estudi, i la distribució de matrícula viva 
era extremadament dispar entre Ciutat Vella i Eixample, per exemple. Això revela un problema 
greu del sistema, que ens havien dit que aquest any no passaria. L'any passat, en aquesta 
comissió s’havia plantejat fer reserva de places de matrícula viva. Això tindria sentit? 
 
Isaac Gonzàlez: 
Quant a la zonificació, reitero que té límits i els problemes de Barcelona no són més grans que 
els de qualsevol municipi de més de 100.000 habitants, on tens barris diferenciats i no 
especialment propers. Al final, els límits no poden ser una excusa per no fer res. A vegades 
argumentant que no ho arreglarem tot amb la zonificació i com que serà conflictiu (que és 
veritat) no cal que treballem amb el tema de la zonificació. 
La implementació del decret hauria de marcar un pas important amb temes com la matrícula 
viva que comentaves. Les eines i formació ara seran més clares. 
Per alta banda, en la mesura que hi ha una doble via (vulnerable i ordinària), tothom tindrà les 
mateixes opcions de tria: un 25% d’alumnat que podrà triar entre el 25% de les places, i un 
75% que podrà triar entre el 75% de les places de totes les escoles. Tanmateix, en la mesura 
que hi hagi sobre-oferta, pot ser que no sigui exactament així. 
Per altra banda, perquè realment sigui efectiu, hem de parlar d’un 25% de persones i no d’un 
5%. D’aquesta manera, s’evitarà l’estigmatització de ser alumnat minoritzat. Paral·lelament, 
pot ser que hi hagi centres molt complexos en els que calgui que la lògica de treball sigui 



                                                                                                                                                        
 

 

diferent a la de la lluita a la segregació per evitar l’abandonament escolar. Tanmateix, en 
general cal evitar la doble vulnerabilitat que suposa la segregació. 
La garantia de gratuïtat tant a la pública com a la privada és una altra mesura molt important 
contra la minorització i estigmatització. Cal que la inspecció no en deixi passar ni una quant a 
estigmatització, especialment ara que es garanteix la gratuïtat. Per això també és important 
que la gratuïtat es faci extensiva a tots els cursos. 
Per altra banda, a Barcelona hi ha una proporció de sobrecapitalització molt elevada, molt per 
sobre de la mitjana catalana. Això pot portar a que algunes famílies amb recursos es sentin 
minoritzades, quan no és així. Cal posar-ho sobre la taula. 
En relació amb la matrícula viva, crec que hi haurà un pas endavant: una millora substancial en 
la sensibilització de les comissions d’escolarització i dels equips d’inspecció.  
 
Paul Mussach: 
De cara al curs vinent, es compta que canviï amb sensibilització o amb altres mitjans o normes? 
 
Isaac Gonzàlez: 
Normes se’n posen, com és el cas de la proporció màxima que entra en joc. Si fem proporció 
màxima vol dir que totes les escoles d’una zona han de tenir la mateixa proporció d’alumnat 
vulnerable. Per fer-ho realitat s’han de mantenir els registres molt actualitzats. La 
sensibilització també és important, en el sentit que les persones tècniques posaran més 
atenció i portaran més al dia aquesta qüestió si creuen que és important. S’estan fent passos 
positius en aquest sentit. 
 
Paul Mussach: 
Últimament parlem molt en clau de matrícula viva. Parlant amb altres famílies, creiem que els 
dos punts claus per reduir la segregació, sempre pensant en la psicologia de les famílies en 
escollir centre. Primerament, el tema de ràtios: si hi ha més alumnat vulnerable però una ràtio 
més baixa d’alumnat, potser compensa. Segonament, la matrícula viva: és molt diferent la 
dinàmica d’una classe en la que hi ha o no matrícula viva. Ens havien promès un canvi 
important aquest curs, però no ho hem vist. No sembla que hi hagi uns protocols clars, i queda 
molt en l’aire del que considerin les persones en el moment. Hi ha casos molt diferenciats 
quant a matrícula viva entre centres. 
 
Isaac Gonzàlez: 
La proporció màxima de NESE per grup és un canvi important que s’implementarà i que tindrà 
molt impacte en això.   
També s’incorpora la idea que el període de reserva de places va fins la matriculació i no fins la 
preinscripció.  
Són canvis que s’implementaran i tindran impacte. Igual que tindrà impacte les renovacions 
dels concerts. Ara s’està fent una renovació dels concerts que no sé si són quinquennals. Era 
una oportunitat per ajustar l’oferta a les necessitats i segurament es podria haver estat més 
agosarat en algunes decisions. 
 
Paul Mussach: 
El decret també preveu la possibilitat de tancar grups en relació a la demanda, no? 



                                                                                                                                                        
 

 

 
Isaac Gonzàlez: 
Entre períodes de renovació del concert, la norma és que si no s’arriba a una preinscripció de 
18, no es renova la preinscripció per aquell curs en aquell centre. L’administració a vegades 
ajuda a que s’arribi a aquest 18. No hi ha massa que es pugui fer davant d’això. Tenen una 
situació d’avantatge respecte l’escola pública, que no renova automàticament la línia en funció 
dels alumnes als que arribis. Aquesta situació dificulta molt la planificació col·lectiva, sobretot 
en situacions de davallada demogràfica com la que tenim actualment que suposen el 
tancament de línies. La resposta té a veure amb reduccions de ràtio. Tanmateix, té un cost 
important per l’administració. 
 
Paul Mussach: 
Esperava que els mecanismes fossin més clars i que no estiguessin tant a mans de la 
subjectivitat d’algú. També, que planificació pugués tancar línies de centres concertats que no 
haguessin funcionat. Però em quedo amb la sensació que el decret no ho preveu, això. 
 
Isaac Gonzàlez: 
Si es fa un desplegament ambiciós del decret, les eines de les que es disposa per tirar enrere 
concerts que no compleixin amb el reglament són molt més potents. Ara bé, implica estar amb 
uns volums d’alumnat vulnerable que no són als que estem acostumats avui en dia i donar-los 
l’acompanyament i condicions que necessiten. 
 
Belén Tascón: 
El moment per aplicar-ho havia d’haver estat aquest any, que és quan es renovaven els 
d’infantil, que es renoven cada 4 anys. Els de primària es renoven cada 6 anys. I no s’ha fet; no 
té credibilitat. El decret no s’ha aplicat com s’esperava. L’únic que permet és fer acords, que ja 
es podien fer abans. A nivell jurídic no canvia res. 
 
Isaac Gonzàlez: 
Sí que hi ha una obligació que provoca el decret, que és l'obligatorietat a participar de la 
repartició equilibrada de l’alumnat. Ara, aquesta pot ser molt petita o molt gran en la mesura 
que estiguem detectant un 5% o 25%, que s’apliqui la zonificació amb un nivell 
d’heterogeneïtat important... Si s’apliquen les mesures, no és tan fàcil desmarcar-se com ha 
estat fins ara.  Hi ha el tema de la proporció màxima, de desplaçar la reserva de places fins al 
moment de la matrícula, la reducció de la sobre-oferta (encara que s’hagi fet d’una manera 
que no trobo òptima), el tema de la gratuïtat... Hi ha canvis substantius. Ara bé, cal voluntat 
política per fer canvis i hi ha àmbits en els que es podria haver anat molt més enllà. El 
desplegament que s’està fent ara és ambivalent i es dona molta responsabilitat als municipis 
enlloc del departament, fet que augmenta les diferències en l’aplicació segons els recursos i 
sensibilitats de cada municipi. 
 
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 i última sessió es realitzarà el 2 de maig, on es tractarà la zonificació 
escolar. 

 
 
Avaluació: 

 

 


