
                                                                                                           

 

CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DE BARCELONA  

Comissió de Treball sobre Planificació Educativa 

 

Sessió 6 Curs 2021-2022 

20 de juny del 2022 - 17:00h 

Zoom 

 

Assistents 

Gemma Xarles, famílies de l’escola pública (presideix) 
Paul Mussach, Famílies Sector Públic, Escola Tabor (presideix)   
Rubén Castillo, Consorci d’Educació de Barcelona 
Lydia Escudero París, AFA Sagrada Família 
Belén Tascón, aFFaC 
Pili Biarge, FAVVB 
M. Dolors Martí, representant Col·legi de Doctors i Llicenciats   
Enric Reverter, director Escola Catalònia  
Carles Benito, aFFaC 
 
 
 

Temes previs i finalitat de la sessió:  

Ordre del dia   
17:00h – 17:05h Benvinguda   
17:05h – 17:25h Presentació de les propostes recollides en l’Informe de la Comissió   
17:25h – 18:25h Espai de debat  
18:25h – 18:30h Avaluació i tancament de la sessió  
  
  
 
Temes tractats: 

Lluís Bages inicia la sessió fent una presentació dels temes recollits en l’informe final 
de la Comissió. 
 

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

 

Paul Mussach: 

Tots els que vam coincidir en la Comissió de Participació vam veure que se’ns va 
demanar fer aportacions de manera molt ràpida i això s’hauria pogut treballar en 



                                                                                                                                                        
 

 

aquesta comissió. Si cal aquesta necessitat de concreció per part de l’administració, 
crec que s’hauria de treballar en detall en aquesta comissió.  

 

Maria Dolors Martí: 

En la proposta 12 jo afegiria que hi ha d’haver un pressupost clar per tal d’augmentar 
la plaça pública i no precaritzar. 

Quan parlem d’estabilitzar plantilles docents cal tenir en compte que el curs vinent hi 
haurà la convocatòria d’estabilització dels interins i hem d’estar molt amatents a veure 
si també s’estabilitza plantilla. 

Sobre la detecció d’alumnat vulnerable, sobretot el que no és tant de dificultats 
d’aprenentatge sinó de situació de vulnerabilitat socioeconòmica, cal ser efectius per 
marcar els límits. Si és una detecció que només afecta la part socioeconòmica cal 
tractar-la d’una manera, però si combina les dues cal tenir-ho present. 

 

Gemma Xarles: 

El document recull tot el que s’ha parlat però han passat coses des de la darrera sessió. 
En la sessió de l’òrgan de participació vam aprendre diverses coses. Potser caldria 
ampliar el document amb els criteris apresos. Cal mirar bé tot el circuit, la planificació 
no és només un moment: en són 3 i el document hauria de servir per tots. 

També cal tenir en compte que els representants de la concertada no vegin reflectida 
la seva veu en el document.  

Quan es fa referència a la matrícula singular que quedi clar que cal evitar que el centre 
quedi segregat internament amb els infants que es mantenen sense barrejar-se amb la 
resta. Llavors fem una segregació dins del centre. 

 

Belén Tascón: 

Ens costa molt entrar a determinar quines son les coses s’han de fer quan aquest any 
no tenim informació d’allò que ha passat en el període de preinscripció. Només s’ha 
publicat l’oferta inicial, però no tenim aquesta oferta inicial territorialitzada. 
Necessitem les dades per arribar a unes conclusions reals. Portem molt de temps 
demanant aquestes dades i no arriben. Cada cop els nivells de transparència son més 
baixos. 

Considero que el primer punt, que diu que cal adaptar la normativa per regular l’oferta 
de centres concertats, no es pot fer. S’acaben de renovar els concerts educatius que 
estaran vigents durant deu anys.  

Intuïm que la proposta inicial del Consorci de reduir ràtios al final aquest any no ha 
pogut ser. Reduir ràtios no ha de significar destruir plaça pública.  

S’ha de reduir els centres assignats fins a la mínima expressió. S’ha anat a pitjor.  



                                                                                                                                                        
 

 

Ens preocupa no poder fer aquest exercici de validar les propostes sense tenir 
informació. 

 

Enric Reverter: 

Em costa d’entendre que havent-hi 70 vacants per districtes en escoles concertades 
s’hagi d’ampliar ràtio en escoles públiques.  

Va augmentar el percentatge de detecció de l’alumnat NESE, més amb NESE B que 
amb NESE A. En les llars d’infants no hi ha hagut la detecció d’alumnat NESE A. No 
estem donant la resposta que s’hauria de donar des del sistema.  

Sobre la distribució equilibrada de l’alumnat NESE moltes vegades no té en compte el 
factor de proximitat. 

Cal un model de zones educatives més equitatiu, però el com no sabria com fer-lo.  

Una reducció de ràtios no hauria de significar reduir l’oferta pública. De moment hi ha 
la voluntat del Departament, hem d’anar veient com evoluciona.  

L’estabilització de plantilles caldrà veure com es pot fer amb el procés actual de 
l’interinatge.  

El punt 12è el crec molt interessant i se li ha de donar el valor que té. 

 

Rubén Castillo: 

La voluntat és la d’alinear aquesta comissió amb la comissió de participació. Hi 
treballarem aquest mes de juliol per determinar com ho podem fer de cara al curs 
vinent. 

Necessitem més pressupost per crear infraestructura per la pública. El que caldria és 
que en determinades zones es tinguin més escoles.  

El tema de l’estabilització que es donarà en el curs vinent és molt bona notícia però 
que se’ls faci funcionaris no vol dir que tinguin plaça fixa en un lloc concret. Això 
provocarà en els propers 2 o 3 anys molt de moviment de professorat. És una transició 
que hem de passar en algun moment.  

Aquest any per primera vegada hem creat un grup singular, abans es feien sense 
normativa al darrere que ho avalés.  

Sobre la transparència de les dades, jo diria que la setmana passada el Consorci va fer 
un comunicat explicant on aniran els grups addicionals i les zones on s’ha fet un 
increment de ràtio.  

El que s’ha de respectar és que si una família vol pública tingui pública. No podem 
enviar algú a la concertada si no hi vol anar. Una estratègia del Consorci és absorbir 
places concertades i que passin a ser públiques. 



                                                                                                                                                        
 

 

Les zones s’haurien de fer en funció de les necessitats d’escolarització, no per barris ni 
per districtes.  

 

Gemma Xarles: 

Una opció seria que aquest document el reviséssim perquè serveixi de document de 
guia per algunes de les preguntes que ens feien a la Comissió de Participació. 

 

Paul Mussach: 

A mi em va sobtar que en aquesta reunió semblava que estigués molt clar quina havia 
de ser la nostra feina i què s’esperava de nosaltres. M’agradaria poder definir els 
criteris en el si de la comissió del CEMB per llavors poder anar a la comissió de 
participació per baixar al detall i ser operatius. 

Tot el tema d’acompassar les dues comissions s’hauria d’afegir com a proposta en 
l’Informe d’aquest any. La resta de propostes han anat sortint  i s’adeqüen al tractat en 
les sessions. 

 

Gemma Xarles: 

Es podria incorporar un paràgraf dient que ‘Davant del canvi legislatiu produït en 
aquest curs acadèmic..., aquest document es traslladarà a la taula de participació de 
Planificació perquè hi continuïn treballant en base de l’aterratge de la nova normativa’. 
I instem de cara al curs 2022-2023 es treballarà com informar a l’equip de la comissió 
perquè arribi informat. 

 

Paul Mussach: 

Cal incorporar com es defineix l’encaix i com treballarem amb la comissió de 
planificació. Pot ser un model molt interessant de cara al curs vinent. 

La proposta 12 sembla un desig. Caldria canviar el redactat perquè parli d’incrementar 
les places públiques per consolidar la tendència. 

 

Pili Biarge: 

S’hauria de posar que cal més transparència i rapidesa en la facilitació de les dades. 
Que es marquin els dies quan s’han de publicar les dades. 

 

Rubén Castillo: 

Hi ha un calendari però normalment els temps no son els que ens agradarien. 

  



                                                                                                                                                        
 

 

Pili Biarge: 

També penso que s’hauria de comptar amb les dades de planificació docent, de quants 
docents es necessiten, etc. 

 

Rubén Castillo: 

En aquesta comissió es tracta més el tema de places perquè si entrem al tema de 
planificació docent és un altre món i no acabaríem. 

 

Paul Mussach: 

El punt que parla d’estabilitzar les plantilles docents és una mica diferent al que hem 
anat comentant. Es parla del número de docents als centres, no sé si caldria fer esment 
a l’interinatge. 

 

Rubén Castillo: 

Hi ha dues idees diferents que potser confonen: l’estabilització de les plantilles i la no 
reducció de les plantilles. 

 

Paul Mussach: 

El tema d’estabilitzar les plantilles segurament no pertoca en la comissió. 

Es dona per finalitzada la sessió. 

 

Enric Reverter: 

Potser es podria parlar que caldria mantenir el número de docents. 

 

Gemma Xarles: 

Es podria afegir com a suggeriment dins la proposta que s’estabilitzi la plantilla en cas 
que en què l’oferta i la demanda no encaixi. 

 

 

 

 

Acords:  



                                                                                                                                                        
 

 

Es farà arribar l'acta i la nova versió de l’informe als membres de la comissió per tal 
que puguin complementar les intervencions recollides i les propostes que se'n 
deriven.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


