
                                                                                                           

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Planificació Educativa 

 

Sessió 5 Curs 2021-2022 

2 de maig del 2022 - 17:00h 

Sala de Zoom: 
https://zoom.us/j/97895117068?pwd=UGNVSEVESkFTSE81eDNTaFp5c21zdz09 
 

  

Assistents 
Laia Garcia, tècnica CEMB 
Lluís Bages, Fundació Ferrer i Guàrdia (modera)  
Xavier Bonal, UAB 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor (presideix)   
Gemma Xarles, Famílies Sector Públic, Ins Pau Claris 
Clara Balaguer, Consorci d’Educació de Barcelona  
Lydia Escudero, AFA Sagrada Família 
Eva ??, AFA Sagrada Família 
Marta Vidal, directora Institut Verdaguer 
Elena Garangou, docència centres públics (PAS) 
M. Dolors Martí, representant Col·legi de Doctors i Llicenciats  
Belén Tascón, aFFaC 
Enric Reverter, director Escola Catalònia 
Laura Puig, CEMD Gràcia  Escola pública Sagrada Família  
Maria Padró-Solanet, Fundació Ferrer i Guàrdia 
 
 

Ordre del dia  

17:00h – 17:05h Benvinguda  
17:05h – 17:30h Presentació del sociòleg Xavier Bonal sobre la zonificació escolar 
17:30h – 18:25h Espai de debat 
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió 

 
 
Temes tractats: 

S’inicia la sessió amb la presentació de Xavier Bonal, de la UAB sobre la zonificació escolar. 
 
Parla concretament sobre el cas de Barcelona per les seves característiques particulars. 
Subratlla quatre factors: la demografia; la geografia de l’oferta escolar; el mercat educatiu, la 
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planificació i la sobreoferta escolar; i el comportament de la demanda: mobilitat i segregació 
escolar. En aquest moment, amb la confluència de factors, no ajuden a reduir la segregació 
escolar i, per tant cal un esforç de repensar-ho. Cal redissenyar demogràficament. Calen dos 
factors: equilibri demogràfic i heterogeneïtat. 
 
Reflexions i aportacions per part dels i les membres de la Comissió de Treball  
 
Clara Balaguer: 
Si el decret de concerts estigués desenvolupat i adaptat al nou decret d’admissió, de manera 
que es pogués controlar la sobreoferta de concertades que tenim, i s’apliqués el decret 
estrictament, amb això avançaria prou la no segregació? Sempre estem debatent sobre la 
zonificació, que té efectes, però, amb petits canvis ja hi ha molta reactivitat de la població. 
Serem capaços de suportar aquests canvis? Després el tema de la sobreoferta. Aquest any 
equival a l’oferta de padró. Malgrat això, continuem tenint sobreoferta de concertades. 
 
Xavier Bonal: 
La zonificació no és la solució, sobretot si no es controlen els aspectes demogràfics i altres 
elements. És un punt clau el fet que s'ha desplegat un decret que, sense el decret de concerts, 
està capat. S’ha de poder regular l’oferta tant en l’escenari públic com en el privat, fet que 
actualment no passa i ofereix limitacions.  
No hi ha la dissimilitud calculada amb el centre més proper, sinó dins de la mateixa zona. 
Imaginem que la població no surt de la zona. Vam fer un càlcul amb el grup de recerca: si 
repartíssim als centres més propers, la segregació es reduiria un 50% a la ciutat de Barcelona. 
Si ho féssim amb escolarització dins de la zona, la reduiríem en un 30%. Ara bé, vam fer els 
càlculs sense tenir en compte el volum d’oferta, que és insuficient en algunes àrees. Per 
exemple, la zona del Carmel: té insuficients places, però a més en té que queden buides. 
 
Marta Vidal: 
En relació al càlcul que has comentat, en àrees amb una massificació de famílies més 
vulnerables, si totes van prop de casa seva, les escoles tindrien un major percentatge de 
famílies vulnerables. Com pot ser que es redueixi en un 30 o 50% la segregació? 
 
Xavier Bonal: 
Això mostra com de malament estem en segregació escolar. Barceclona, a diferència d’altres 
ciutats d’Europa, té nivells de segregació residencial baixos. Però poden ser índex enganyosos, 
perquè, tot i la segregació és baixa, hi ha elevada marginació residencial. Per altra banda, el fet 
de fer la matrícula per zones pot permetre una millor distribució. 
 
Mª Dolors Martí: 
Si hi hagués una oferta d’habitatge públic realment pensada per cada zona, no contribuiria a 
minorar moltes de les diferències? En molts casos, les famílies vulnerables tenen alta mobilitat. 
Normalment es mouen en zones semblants, però amb alta mobilitat.  
 
Xavier Bonal: 



                                                                                                                                                        
 

 

Sens dubte. Quan parlem de segregació escolar i educativa, tota la diferència entre la 
segregació residencial i escolar que mostrava en l’última diapositiva de la presentació, es 
podria solucionar estrictament amb política educativa. Ara bé, altres polítiques podrien ajudar 
sens dubtes. A llocs com EEUU, estan desplegant polítiques d’urbanització acompanyades 
d’altres aspectes per fomentar una major heterogeneïtat i estan funcionant, malgrat són 
polítiques especialment complexes. Quan es realitzen polítiques de segregació residencial és 
molt més car que les de segregació educativa, que normalment es basen més en una decisió 
política. 
 
Belén Tascón: 
Estem dient que la zonificació no està donant resultats, i amb aquest exercici de veure què 
passaria si la gent anés al centre més proper, es reduiria la segregació un 50%. Així, la solució 
segurament passa per una política educativa valenta, que és, anem a reduir les opcions de 
centres educatius. Des de l’aFFaC defensem que el dret a decidir és un fals dret quan no 
tothom pot decidir. Nosaltres també hem vist que el fet de treure alumnes d’una zona i 
col·locar-los a una altra està provocant efectes col·laterals (taxa d’abandonament, 
desarrelament, etc.). També, hi ha el tema de la sobreoferta educativa, vinculada amb la 
concertada. Quan es renova un concert autoritzes una sèrie de places. Posar un altre 
instrument polític que ho negui, segurament no té validesa jurídica o és un forat.  
Hi ha dos enfocaments: el que s’està fent, que comporta una reproducció del sistema, i el que 
es vol fer. No sé com ho fareu. 
 
Clara Balaguer: 
Com ho farà el Departament, no el Consorci. Estic d’acord amb què s’han fet dos decrets que 
estan desacompassats. S’està mirant com es va gestionant, però no sé com evolucionarà. És un 
tema que s’està tractant a nivell jurídic, que és on s’ha de treballar. 
 
Belén Tascón: 
Sí, però ara s’han renovat els concerts amb els centres amb la mateixa lògica. Si estem 
plantejant solucions al llarg termini, potser hem de plantejar canvis més valents, ja sigui amb 
aquests decrets o amb d’altres polítiques. 
 
Xavier Bonal: 
Jo no soc jurista i per tant, no sé del tot com és l’articulació entre els dos decrets. Però, per 
exemple, al País Basc, sense un nou decret educatiu, a l’hora de renovar els concerts, s’han 
pactat unes mesures condicionals d’escolarització equilibrada. La concertada ha acceptat, 
entre altres coses, perquè la situació de segregació escolar és molt extrema. Per tant, estàs 
introduint instruments de regulació, com el Pla de Xoc del Consorci que ja ha començat a 
treballar en aquesta direcció. Això permetria condicionar renovacions de concerts a polítiques 
d’escolarització equilibrada. 
Per altra banda, l’eliminació de la llibertat d’elecció, ja existeix a alguns sistemes com a Oslo, 
París, etc. On la llibertat d’elecció pràcticament no existeix. Però el model de França tampoc el 
voldria perquè, té efectes negatius sobre els nivells de polarització urbana i exclusió residencial 
deguts al “voting with your feet” (en relació a la capacitat de mobilitat residencial de les 
famílies amb més recursos econòmics, que acaben provocant una major segregació 



                                                                                                                                                        
 

 

residencial). Així, en tots dos extrems de llibertat o no llibertat d’elecció, les estratègies de les 
famílies benestants porten a la polarització. Per tant, cal pensar mecanismes tenint en compte 
els riscos que comporten. 
 
Gemma Xarles: 
Amb diferents grups, quan parlàvem de zones heterogènies, teníem la idea que estaria bé 
trencar districtes. Pels mapes que ens has mostrat, sembla que no? 
 
Xavier Bonal: 
Les zones que hem utilitzat són aquelles de la renovació hipotètica a nivell experimental que 
sestava fent des del Consorci, i sí que algunes trencaven districtes. El que caldria és veure com 
es comportaria la demanda amb un canvi d’aquest tipus, perquè si no és com jugar al solitari. A 
més, depèn de com es dibuixin les zones, amb la distribució actual, milloraria l’estadística, tot i 
que la realitat continuaria sent la mateixa. Hem de vigilar de no buscar aquesta millora de les 
xifres, sinó una que tingui efectes reals en la demanda. Al final, quan es fan càlculs hipotètics 
no saps quins seran els seus efectes a la realitat, però sí que crec que seria bo de fer 
agrupaments de barris que trenquin districtes. 
 
Clara Balaguer: 
Quan hem fet càlculs d’aquest tipus, hem intentat plasma-ho en un mapa, provant també amb 
zones més petites, posant un mínim i un màxim, trencant districtes, perquè justament el que 
permet és, en una ciutat de Barcelona, trencar la divergència entre les diferents 
composicions... Ara, si em poso en el lloc de les famílies, n’hi haurà de beneficiades (amb els 
centres que volen dins la seva zona i menys competència), o de perjudicades (a qui la frontera 
de la zona els passa al costant, evitant que puguin accedir al centre pròxim que desitjaven). No 
és fàcil que, això que estem parlant, en una ciutat com Barcelona, s’acabi duent a terme. Jo 
també sóc partidària de trencar barreres, però no és fàcil i provocarà conflicte segur. 
 
Marta Vidal: 
Quan una família entra a P3, no es planteja l’institut al qual acabarà anant l’infant. Penso que 
seria positiu si hi ha una continuïtat feta o marcada entre escola i institut, com passa als 
institut-escola. 
 
Xavier Bonal: 
Ja tenim un sistema d’adscripcions, que es pot debatre i veure com millorar perquè l’aritmètica 
de places no és senzilla, però és un tema que ha canviat força. Abans era un factor important 
en la polarització de l’escola pública, però ara ho és una mica menys. 
 
Clara Balaguer: 
Ara que s’han finalitzat les adscripcions de fa 4 anys en zones de la ciutat, hem de compartir 
com ha funcionat i les conseqüències que estan tenint (per la distribució equilibrada, per la 
contenció de sobreoferta, etc.), i estan sent increïbles. Ha anat súper bé i les famílies de la 
zona ho han entès. S’ha d’estudiar més, però consolida el projecte que hem estat plantejant. 
 
Xavier Bonal: 



                                                                                                                                                        
 

 

Hi ha un indicador poc clar, i és que, si no ha fet augmentar demanda de concertada, vol dir 
que el sistema ha funcionat. El risc seria aquest, que les famílies descontentes passin a 
concertada. 
 
Clara Balaguer: 
Ha quedat millor distribuïda i entre els alumnes de la mateixa zona, que és el que volíem. 
 
Paul Mussach: 
Poso en discussió el fet que les famílies passin a la concertada si se’ls redueixen les places 
públiques, ja que la majoria de famílies es conformaran tenint menys opcions a la pública.  
Per altra banda, quan la meva filla gran va entrar a P3, tenia 6 opcions: 3 centres concertats i 3 
de públics, i la proximitat és la que marcava la zona. Crec que això va estar vigent un temps, no 
sé si molt o poc, però després es va escombrar. Així, volia preguntar quina és la valoració que 
se’n va fer, ja que és un sistema que es podria tornar a aplicar si va funcionar bé. Perquè el 
tema de les zones, com deia la Clara, s’han d’acabar posant fronteres a algun lloc. Però amb la 
proximitat, potser no calen aquestes fronteres. Soc una mica escèptic de les zones, ja que 
poden provocar moltes divergències de segregació entre centres d’una mateixa zona que en 
principi és homogènia.  
Quan al que deia la Marta, com a famílies, si anem a escola pública sí que mirem a quins 
centres estan adscrits quan fem la inscripció a P3. Amb els canvis dels últims anys han canviat 
molt les coses, però sí que ho mirem i es té en compte, malgrat potser no estigui tant tancat 
com en el cas dels institut-escola. 
També vull preguntar com està el tema de la zonificació: si s’ha treballat gaire i si hi haurà 
molts canvis o no. 
 
Xavier Bonal: 
Un dels problemes que té la ciutat i país és que no s’avalua i no es donen les condicions per 
avaluar. Quan es va passar d’un sistema antic de zonificació a un sistema de 3+3 amb el 
sistema de radis, etc., ningú va pensar que hagués estat bé avaluar, ni els efectes que això 
pogués tenir sobre la segregació, que en aquell moment no se’n parlava. Quan amb la Irene 
Rigau es va passar del sistema 3+3 al 6+6, (que per cert, aquest sistema ja trenca les zones). 
Per mi la diferència és que 6+6 és molt bèstia, que l’excepcionalitat és tan bèstia que es menja 
la norma, i que, per tant, sigui a través de zones o a través d’un sistema de proximitat, cal 
reduir els marges d’elecció. Això em sembla necessari i claríssim. 
 
Clara Balaguer: 
És més, he anat descobrint que es feia servir l’ampliació d’opcions per combatre la segregació. 
Era una mirada i interpretació diferent de la que es té ara. En el cas d’un centre amb poca 
demanda, el que es feia era ampliar la seva àrea de proximitat perquè hi hagi més famílies que 
hi puguin accedir. I ara, justament, el que ens diuen els estudis és el contrari. 
 
Xavier Bonal: 
Quan es va fer el canvi del 3+3 (que la mitjana de centres per família eren ~7), al 6+6 (on la 
mitjana eren ~16 centres), l’argument fonamental va ser reduir la reproducció de la segregació 
residencial. Quan es va dir això no costava gens haver preparat la recollida de dades per 



                                                                                                                                                        
 

 

mesurar l’impacte de la política. Hem fet estimacions per demostrar que això ha afectat 
l’alumnat més vulnerable, però no tenim totes les dades. Per tant, el punt clau és la necessitat 
de mesurar per poder demostrar els efectes de les polítiques, i que l’administració estigui 
disposada a cedir les dades i rebre una avaluació externa de la política. 
 
Clara Balaguer: 
El 3+3 va durar només 3 anys, pel que he estudiat del 2009 al 2012. Es va començar a aplicar 
arran dels canvis de la LEC del 2007 i 2009. A partir de la LOE de 2006, es va incloure la 
concertada dins del sistema de zonificació, que abans no tenia zones. Penso que en aquests 3 
anys que va durar no va haver-hi temps per veure’n l’efecte. Ara, penso que la primera 
zonificació va ser un pas endavant, especialment en la inclusió de l’escola concertada. Amb el 
sistema 6+6 es va intentar fer un punt mig entre zonificació i proximitat, però sense pensar en 
les conseqüències que tindria. Jo crec que no és viable fer-ho ara sense zones, ja que tenim un 
decret que ens marca súper clar que, entre tots, hem de definir les zones i complir una sèrie de 
requisits. Ara, el número de centres no el marca, i ho haurà de decidir cada municipi. Els 
tempos tècnics i polítics del municipi. Estem en la primera fase i, quan ens donin permís per 
dur a terme la segona i tercera, ho farem. 
Aprofito per dir que aquesta és l’últim curs/comissió en la que participi, ja que canvio de lloc 
de treball i, per tant, serà una altra la persona que col·labori amb vosaltres. 
 
Gemma Xarles: 
En relació al Thomas Shelling i el llindar de tolerància que comentaves al principi, Xavier, 
alguna idea del que es pot fer en aquest sentit? 
 
Xavier Bonal: 
Hi ha una qüestió clau: el tema de l’alteritat no són ni molt menys tan decisius si els temes 
d’equivalència escolar són reforçats. Per tant, és fonamental veure com construïm el concepte 
d’equivalència, que no estandardització, però no transformar la diversitat i autonomia de 
centres en desigualtat. Aquest és el repte. Que el nivell d’oferta educativa (pedagògica i 
compositiva) siguin els elements que modifiquen la tolerància. Les experiències les tenim: 
sabem com reacciona la demanda a partir de determinats canvis i tenim petites històries 
d’èxit. 
 
Lydia Escudero: 
En relació a la necessitat de fer una recollida i anàlisi de dades per fer decisions basades en les 
evidències i no parlar només des de la teoria, volia comentar dues qüestions. En primer lloc, en 
relació amb el tema de les adscripcions, crec que les famílies no estem en contra de les 
adscripcions entre primària i secundària. Crec que totes estem felices si s’acompleix una 
relació equilibrada entre oferta i demanda i s’ofereix plaça pública. Parlo de barris, no de 
zones. 
En segon lloc, penso que hem de ser curosos amb el tema del Pla de Xoc, perquè només 
sentim a dir coses positives, i en realitat, des de l’Administració, no sé si s’està escoltant com 
les famílies vulnerables estan vivint aquesta situació. Parlo especialment del pas a la 
secundària i de famílies amb varis fills/es, on no tots entren al Pla de Xoc i, per tant, es 
separen. Tampoc es diu que, si una família entra al Pla de Xoc però hi renuncia per continuar 



                                                                                                                                                        
 

 

en un centre més pròxim, deixa de tenir els beneficis de gratuïtat del Pla de Xoc, malgrat les 
seves condicions econòmiques siguin les mateixes. Crec que estem parlant molt des de la 
teoria, però potser seria important baixar a peu de carrer i parlar amb les famílies que ho estan 
vivint. La seva valoració és molt negativa. 
 
Xavier Bonal: 
Hem fet una avaluació molt extensa i contrasta amb el que dius. Hem preguntat a una mostra 
representativa de famílies i el nivell de satisfacció és notablement elevat. Evidentment hi ha 
casuístiques de famílies que no han estat tan satisfetes, i evidentment hi ha molts elements a 
millorar que hem traspassat, però penso és un pas que s’ha fet endavant i que s’ha de 
subratllar. 
L’anàlisi s’ha fet a partir de dades de registre (cursos 18-21) per veure els efectes del Pla de 
Xoc sobre els beneficiaris. Hem passat enquestes de satisfacció a les famílies. Hem fet 
entrevistes amb direccions de centres, amb famílies vulnerables beneficiàries i no 
beneficiàries, amb famílies no vulnerables no beneficiàries, amb alumnat receptor, i potser em 
deixo alguna eina metodològicament. La informació que hem recollit és amplíssima, i hi ha un 
resum penjat al web de PROAVA. Vam treballar amb dades representatives, tenint en compte 
si es tractava de zones homogènies o heterogènies. Des d’aquest punt de vista, diria que un 
dels elements d’èxit del pla de Xoc és que no trobem relats d’alumnat que expliquin que han 
estat aïllats socialment o s’han sentit fora de lloc al centre on han anat. 
 
Clara Balaguer: 
Quan ens van explicar quines zones havien triat, una de les parts on vam fer més èmfasi és, 
aquelles zones on hi ha més complexitat i s’ha de fer una proposta d’assignació de fora de la 
zona, veure què està passant amb aquests alumnes amb una major mobilitat i si s’ha de fer 
alguna modificació. La valoració global és positiva. 
 
Xavier Bonal: 
Hi ha alguns aspectes que hem subratllat a l’avaluació que eren millorables, com la rebuda 
d'informació per part de les famílies i hi ha molts elements que es poden millorar, però jo vull 
subratllar el fet que és una experiència pionera a nivell europeu quant a polítiques educatives. 
Hi ha alguna experiència a Flandes en línies semblants, però no és gaire comú. 
Moltes gràcies per la invitació i per la conversa, que ha estat molt interessant. Molta sort i que 
us facin cas. 
 
 
Es tanca la sessió. 
  



                                                                                                                                                        
 

 

 
 
Acords: 

- La següent i última sessió es durà a terme el 13 de juny. 
- 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.  
 
 
Avaluació: 
 

 


