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1 Introducció

1.1. El Consell Educatiu Municipal de Barcelona

El Consell Educatiu Municipal de Barcelona (d’ara endavant, CEMB) és l’òrgan 
de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació i representa la comunitat 
educativa de la ciutat de Barcelona.

El CEMB té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institu-
cions educatives i al municipi. El CEMB és també consultat per l’Administració 
educativa de la Generalitat de Catalunya, pel Consorci d’Educació i per l’Ajun-
tament de Barcelona.

Les comissions són els òrgans bàsics de treball del CEMB. La Comissió de 
Centres de Màxima Complexitat està formada per diferents professionals de 
tota la comunitat educativa que s’hi veu representada. Han format part de la 
Comissió les persones següents:

• Cristina Abelló, representant del professorat del sector públic (presideix la 
Comissió

• Domi Viñas, representant de les direccions dels centres públics, INS El 
Til·ler (presideix la Comissió)

• Pilar Biarge, representant de la FAVVB 

• Mariona Buxadé, CEMB Ciutat Vella 

• Àngels Cadena, directora de l’Escola Mercè Rodoreda  

• David Cadenas, conseller del Districte de Sant Andreu

• Marta Comas, Consorci d’Educació de Barcelona

• Eulàlia Esclapés, Consorci d’Educació de Barcelona 

• Gemma Gámez, representant de les famílies del sector públic Escola Bac de Roda 

• Anna Garcia, grup municipal Valents
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• Montse López, representant de les famílies del sector públic, Institut Milà i Fontanals 

• Paul Mussach, representant de les famílies del sector públic, Escola Tabor

• Maria Roca, representant de les direccions de les escoles bressol públiques, EBM Cobi 

• Marta Torres, Consell Escolar de Catalunya

• Marta Vidal, directora Institut Verdaguer

• Lluís Vila, president FAPAES 

• Gemma Xarles, representant de les famílies del sector públic, Institut Pau Claris

• Marta Carranza, secretària del CEMB

• Laia Garcia, tècnica del CEMB 

• Lluís Bages, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Martí Oliver, tècnic de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

• Maria Padró-Solanet, tècnica de la Fundació Ferrer i Guàrdia 

Per tal d’orientar el debat i les propostes generades en aquesta comissió de treball, s’ha 
comptat amb el suport de persones expertes en l’àmbit a través de la realització de pre-
sentacions temàtiques i participant en l’espai de debat. A continuació es detalla la relació 
de persones expertes participants, així com el títol de les seves intervencions: 

• Marta Comas, de la Unitat de Sistemes d’Informació i Disseny de Processos del Con-
sorci d’Educació de Barcelona. “Impactes de l’actualització de l’índex de complexitat 
en els centres de Barcelona.”

• Miquel Àngel Alegre, cap de projectes de la Fundació Jaume Bofill, i Mònica Nadal, 
directora de recerca i membre de l’equip directiu de la Fundació Jaume Bofill. “La fór-
mula de l’equitat. Un finançament més just dels centres educatius.”

• Marc Martínez, investigador del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. “Clas-
sificació de centres educatius segons criteris de complexitat en territoris de l’OCDE.”

• Ernest Querol, investigador del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. 
“Noves classificacions dels centres educatius segons la complexitat.”
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1.2. El punt de partida

El mes de maig de l’any 2021, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
va actualitzar els indicadors que componen l’índex de complexitat dels centres educatius. 
Com que aquesta complexitat determina els recursos compensatoris i les dotaci-
ons docents que perceben els centres segons com siguin classificats, la mesura 
d’actualització va tenir un impacte notable entre els centres educatius de la ciutat de Bar-
celona que van veure modificat el seu índex de complexitat.

A l’inici de l’actual curs escolar, el Plenari del Consell Educatiu Municipal de Barcelona va 
aprovar un manifest a petició de les famílies en què es demanava una revisió d’aquesta 
reclassificació de l’índex de complexitat. El text integrava també una petició perquè el 
procés de classificació dels centres educatius i d’assignació de recursos sigui més trans-
parent i compti amb la participació del conjunt de la comunitat educativa. A través de la 
feina duta a terme per la Comissió de Treball de Centres de Màxima Complexitat s’han 
plantejat qüestions clau que pretenen posicionar l’òrgan de participació i generar propos-
tes que contribueixin a avançar en favor de l’equitat educativa. 

A continuació s’exposen les principals qüestions debatudes en les diferents sessions de 
la Comissió de Treball, per a posteriorment focalitzar-nos en les propostes concretes que 
se’n deriven.
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2 Discussió

El sistema educatiu català atén la complexitat dels centres educatius a partir 
de la discriminació positiva, és a dir, la distribució diferencial de recursos entre 
centres en funció de determinades característiques, amb el terme de comple-
xitat. A Catalunya, aquesta complexitat es determina en l’àmbit dels centres, 
que tindran a la seva disposició unes condicions i uns recursos diferents 
segons la categorització del seu nivell de complexitat: màxima, alta, mitja-
na o estàndard (Arribas, Cumplido i Martínez, 2020).

La necessitat del disseny d’actuacions de polítiques compensatòries prové de 
la voluntat de garantir l’acompliment dels principis següents, establerts a la Llei 
12/2009 d’educació, del 10 de juliol:

• El principi d’equitat com a garantia de la igualtat d’oportunitats i la integració 
de tots els col·lectius, basada en la corresponsabilització de tots els centres 
sostinguts amb fons públics. (art. 2.1.c Llei d’educació de Catalunya).

• El principi de cohesió social i d’educació inclusiva com a base d’una es-
cola per a tothom, que ha de ser la palanca que faci possible la superació 
dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals. Aquesta serà 
la clau per superar les desigualtats d’origen i per descobrir i aprofitar tots 
els talents de les persones amb una aportació positiva a la societat.

D’aquesta manera, l’estudi de la complexitat dels centres educatius és una 
tasca fonamental per al disseny de polítiques compensatòries adreçades 
a millorar l’equitat i l’eficiència en la gestió del sistema educatiu. El repte 
es troba en com combinar els diversos criteris i indicadors que es poden consi-
derar a l’hora de calcular aquest valor de complexitat (Grimaldo i López-Iñesta, 
2021).
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2.1. NOVES CLASSIFICACIONS DELS CENTRES EDUCATIUS SEGONS 
LA COMPLEXITAT

Des de l’any 2005, el Departament d’Educació ha elaborat diverses classificacions dels 
centres en funció de la seva complexitat. La darrera revisió, que va estar vigent fins al curs 
passat (2020-2021), era de l’any 2017 i va comportar una unificació metodològica basa-
da en criteris de complexitat socioeconòmica, entesa com una característica externa 
que no pot ser modificada per l’escola. Aquesta classificació tenia en compte l’origen i el 
nivell d’instrucció i d’ocupació dels pares i mares, tot tractant d’identificar el nombre d’alum-
nes provinents de famílies en situació de vulnerabilitat o que es troben en una situació so-
cioeconòmica que podria limitar les expectatives de futur.

La principal novetat de la revisió del 2021 elaborada pel Consell Superior d’Avaluació del 
Sistema Educatiu és que incorpora criteris de complexitat administrativa que es mani-
festen de manera transversal i externa al sistema educatiu: la presència d’alumnat amb 
necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i d’alumnat de nova incorporació. De 
l’alumnat NESE, però, no es disposa de dades recollides amb la mateixa fiabilitat. 

La nova metodologia es basa en 10 indicadors que expliquen el 61,87 % de la variància 
total entre centres. El pes relatiu de cada indicador pondera el seu valor en el càlcul de 
l’índex de la manera següent: 

Taula 1. Indicadors de càlcul de l’índex de complexitat

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

Relació Pes

Mitjana nivell d’instrucció de pares i mares Inversa -0,38

% Baix nivell ocupacional (oficials i especialistes) Directa 0,37

Mitjana nivell ocupacional de pares i mares Inversa -0,36

% Baixa instrucció (< educació primària) Directa 0,35

% Alta instrucció (estudis superiors) Inversa -0,34

% Immigració de zones en desenvolupament Directa 0,33

% Alumnes sense nacionalitat espanyola Directa 0,33

% Alumnat amb NESE Directa 0,26

% Alumnat de nova incorporació Directa 0,24

% Base de cotització nul·la en la Seguretat Social Inversa -0,12
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Així, doncs, el nou índex de complexitat es calcula com la combinació de les complexi-
tats associades a cada criteri, ponderades segons el pes o la importància que se’ls 
hagi atorgat (Grimaldo i López-Iñesta, 2021). 

2.2. IMPACTES DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’ÍNDEX DE COMPLEXITAT 
EN ELS CENTRES DE LA CIUTAT DE BARCELONA

Amb la nova revisió metodològica impulsada per al curs 2021-2022, un total de 28 centres 
públics de la ciutat de Barcelona presenten una reducció del seu índex de complexi-
tat amb l’aplicació d’aquest nou càlcul. Un total de 10 d’aquests centres han deixat de 
ser centres de màxima complexitat, cosa que ha fet que actualment a la ciutat hi hagi 47 
centres classificats en aquesta categoria. Mentre que 21 centres són de complexitat alta, 9 
menys que en la classificació anterior.

 

Taula 2. Variació de la complexitat en els centres públics de la ciutat de Barcelona a partir de 
l’aplicació del nou índex

Barcelona ciutat 2020-2021 2021-2022 % var. Var. 

absoluta

1. Màxima 57 47 -18 % -10

2. Alta 30 21 -30 % -9

3. Mitjana (Instituts) 8 4 -50 % -4

4. Estàndard 121 149 23 % 28

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

Si ens centrem en els centres privats de la ciutat de Barcelona es pot apreciar com no hi 
ha hagut canvis importants quant a la categorització de la complexitat, ja que el gran gruix 
d’aquests centres és de complexitat mitjana baixa o baixa. 
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Taula 3. Variació de la complexitat en els centres privats de la ciutat de Barcelona a partir 
de l’aplicació del nou índex

Barcelona ciutat 2020-2021 2021-2022 % var. Var. 

absoluta

1. Màxima 4 0 0 % 0

2. Alta 13 15 23 % 3

3. Mitjana alta 25 26 3 % 1

4. Mitjana baixa 39 38 -3 % -1

5. Baixa 92 90 -2 % -2

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

A partir del conjunt de les dades dels centres educatius de Catalunya, s’observa que no 
es presenten variacions en relació amb el nombre de centres indexats de màxima com-
plexitat, que es manté estable en 329. Hi ha 48 centres que presenten un augment en 
l’índex fins a situar-se en la categoria d’alta complexitat, mentre que 34 centres han deixat 
de ser considerats estàndard, i han vist incrementat el seu grau de complexitat.

Taula 4. Variació de la complexitat en els centres públics de Catalunya a partir de              
l’aplicació del nou índex

Catalunya 2020-2021 2021-2022 % var. Var. 

absoluta

1. Màxima 329 329 0 % 0

2. Alta 261 309 18 % 48

3. Mitjana (Instituts) 130 116 -11 % -14

4. Estàndard 1.261 1.227 -3 % -34

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

El càlcul de dotacions docents als centres públics es fa d’acord amb el nombre 
de grups de 20 o més alumnes de cada escola. A la taula següent es pot observar en 
quina proporció s’incrementen les dotacions per a escoles d’alta i màxima complexitat:
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Taula 5. Prestacions i recursos que reben els centres públics                                              
de màxima complexitat

Nombre de 
grups per escola

Dotacions estàndard Dotacions alta 
complexitat

Dotacions màxima 
complexitat

14 21 21,5 22,5

15 22 23 24

16 23,5 24,5 25,5

17 25 26 27

18 26,5 27,5 28,5

19 27,5 29 30

20 29 30,5 32

21 30,5 32 33,5

22 32,5 33,5 35

23 34 35,5 37

24 35,5 37 38,5

25 37 38,5 40

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

Si tenim en compte la dotació de docents que es presenta en aquesta taula, el total de do-
tacions docents que han disminuït en els centres d’educació obligatòria públics a la ciutat 
de Barcelona hauria estat de 48,5 dotacions de professorat en 36 centres educatius si 
no s’hagués gestionat una dotació addicional per fer front a les minoracions de plantilles. 
El Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona va aprovar el 18 de maig 
de 2021 mantenir un total de 39,5 dotacions per gestionar les transicions de complexitat. 
Aquesta mesura, tot i que va pal·liar els efectes dels càlculs, encara suposa una reducció 
de 9 dotacions respecte al curs anterior. En alguns centres s’ha complementat aquesta 
reducció de dotació de docents amb una redistribució dels reforços covid o d’altres me-
canismes.
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2.3. CLASSIFICACIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS SEGONS CRITERIS 
DE COMPLEXITAT EN TERRITORIS DE L’OCDE

Abans de fer la nova proposta per determinar la classificació dels centres a partir de la 
seva complexitat, el Consell Superior d’Avaluació de Catalunya va fer una prospecció de 
casos de sistemes educatius d’arreu del món per tal de considerar potencials o possi-
bles experiències d’èxit que poguessin ser assimilables al sistema educatiu català. 
D’aquesta manera, els estats i les regions que es recullen en l’informe pertanyen a l’OC-
DE, és a dir, són territoris desenvolupats i amb alts nivells d’ingressos, i es van selecci-
onar com a casos d’estudi segons criteris com la proximitat amb Catalunya o la similitud 
amb el context socioeconòmic català. 

Tot i això, les realitats i els contextos en els diferents països i regions fan que les vies políti-
ques i administratives per abordar les situacions complexes siguin també àmpliament 
diverses. Tenint en compte, doncs, les particularitats de cada sistema educatiu, es detecten 
tres possibles estratègies generals que són el punt de partida de les administracions educa-
tives per classificar els centres segons la complexitat (Arribas, Cumplido i Martínez, 2020):

• Per inputs o característiques de l’alumnat. Aquesta estratègia analitza indicadors 
del context concret de cada centre, normalment relacionats amb la realitat socioeconò-
mica o l’origen ètnic de l’alumnat, per tal de categoritzar de manera prèvia les neces-
sitats de recursos particulars. És el cas de Catalunya, però també d’altres països com 
Austràlia, Xile o la regió italiana de la Llombardia. 

• Per outputs o resultats de l’alumnat i el centre. Aquest mètode fa servir una apro-
ximació totalment oposada a l’anterior. L’objectiu de l’anàlisi són indicadors extrets de 
l’activitat de cada centre, normalment relacionats amb els resultats acadèmics. Les 
categories s’estableixen, doncs, en funció de l’èxit periòdic de cada centre en els indi-
cadors triats. En són exemples els Països Baixos i els Estats Units.

• Per territori. L’aproximació territorial presenta similituds amb l’estratègia d’inputs o 
característiques de l’alumnat. Les administracions que la fan servir també prenen indi-
cadors del context de l’alumnat dels centres. Malgrat això, aquest mètode posa el focus 
a establir zones o territoris educatius amb realitats similars, englobant diversos centres 
per a cada zona. Amb freqüència, aquestes zones estan centrades a descriure territoris 
educatius amb contextos vulnerables. França, Portugal o el Regne Unit són exemples 
de països que aposten per aquesta estratègia.
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2.4. LA FÓRMULA DE L’EQUITAT: UN FINANÇAMENT MÉS JUST DELS 
CENTRES EDUCATIUS

Segons es destaca a l’informe sobre el cost de la plaça escolar del Síndic de Greuges (2020), 
el sistema educatiu a Catalunya està significativament infrafinançat. La manca de finança-
ment implica que les famílies assumeixin com a despesa privada una part important dels 
costos de la plaça escolar, especialment al sector concertat, però també, tot i que en menor 
mesura, al sector públic.

En el cas concret dels centres de més complexitat, l’assignació addicional de recursos que 
reben se situa molt per sota de les seves necessitats reals. El context actual fa evident la 
necessitat d’un finançament més elevat que asseguri la cobertura del cost de la plaça, 
garanteixi la gratuïtat i permeti l’activació de mesures compensatòries i d’escolaritza-
ció equilibrada.

Per posar en relleu la necessitat de millorar el finançament escolar i les condicions materials 
sota les quals operen els centres educatius, especialment aquells que atenen l’alumnat en 
situació de vulnerabilitat, des de la Fundació Jaume Bofill s’ha desenvolupat una proposta 
concreta i aplicable de finançament per fórmula al sistema educatiu de Catalunya. Amb 
aquesta proposta es vol situar el debat sobre l’assignació i la distribució dels recursos eco-
nòmics per als centres educatius plantejant una reformulació imprescindible del sistema de 
finançament que permeti establir estratègies per avançar en l’atenció a la diversitat i millorar 
l’equitat del conjunt del sistema.

La fórmula que es proposa té per objectiu concentrar l’esforç financer en aquells centres 
que tinguin una composició social de més complexitat. Tots els centres parteixen d’una 
assignació basada en els diferents components que es va incrementant en funció del grau de 
complexitat del centre. El model permet aplicar un finançament progressiu i compensatori 
que garanteixi tant l’equitat vertical i com l’horitzontal entre els centres. 

Per modular el finançament dels centres educatius, la fórmula proposada s’articula a partir 
dels components següents:

• La dotació de personal docent i de suport

• La millora educativa 



CENTRES DE MÀXIMA COMPLEXITAT  |  14

DISCUSSIÓ

• Les necessitats del lloc escolar

• L’educació inclusiva

• La millora de l’èxit educatiu

• L’entorn escolar

L’assignació corresponent a cada component es modula en funció de diferents variables, 
com ara la grandària del centre (alumnat i unitats), el coeficient de complexitat del 
centre, el coeficient de nivell educatiu i de titularitat o el coeficient d’entorn econòmic. 

Quant al finançament de la fórmula, la Fundació Bofill aposta per mantenir un pressupost 
mínim equivalent a la despesa covid i desplegar el model d’equitat en un “escenari de garan-
ties”, és a dir on es corregeixen les desigualtats socials i educatives entre escoles i instituts, 
sense que cap centre, fins i tot aquells amb una complexitat més baixa, retrocedeixi en els 
recursos que rep actualment. L’impacte pressupostari d’aquest escenari seria de 643 M € 
més, passant d’una despesa educativa sobre el PIB del 3,6 %, a una del 3,9 %.

L’estudi també proposa que cal avançar progressivament cap a un “escenari de gratuïtat”, 
en què es garanteix la plena cobertura del cost de la plaça escolar i l’absència total de copa-
gaments per part de les famílies. En aquest cas l’impacte pressupostari seria d’1.622 M €, 
equivalent a passar d’una despesa educativa sobre el PIB del 3,6 %, a una del 4,3 %, igual 
que la del conjunt de l’Estat, tot i que encara lluny del 6% que contempla la LEC i el Pla de 
Govern de la propera legislatura.
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3 Conclusions

Aquest informe ha presentat el sistema actual per a l’assignació i la distribució 
dels recursos compensatoris i les dotacions docents per als centres educatius 
públics segons el seu grau de complexitat. L’última reclassificació ha presentat 
un impacte important en els centres públics de la ciutat de Barcelona, que 
han vist reduït a la baixa l’índex de complexitat, amb la consegüent reducció 
de recursos que això suposa. 

A més, també es dona la circumstància que, arran del desplegament de pro-
grames com el Pla de xoc contra la segregació i per a la inclusió i la igualtat 
d’oportunitats i èxit educatiu, els centres concertats escolaritzen cada ve-
gada un nombre més elevat d’alumnat vulnerable, tot i que per ara en el 
seu conjunt no arriben a concentracions tan elevades com per assolir la quali-
ficació de màxima complexitat.

Tot això ha posat de nou sobre la taula un debat intens entre la comunitat 
educativa sobre els criteris que s’han d’incloure per determinar el grau 
de complexitat dels centres educatius, així com les seves categories de 
classificació. En aquest sentit, s’han presentat alternatives, tant amb el que 
es fa des d’altres contextos territorials per classificar els centres segons la 
complexitat, com amb la introducció d’una fórmula de l’equitat específica que 
proposa un sistema de finançament progressiu i compensatori.  

Des de la Comissió es defensa mantenir la consideració de centres de màxima 
complexitat com a crida d’atenció cap a l’Administració i el Departament d’En-
senyament de la necessitat de desplegar polítiques públiques per corregir la 
segregació escolar i garantir que tot l’alumnat s’atengui amb equitat.

A continuació es presenten les propostes que, a partir de la reflexió i el debat 
generat en la Comissió de Treball de Centres de Màxima Complexitat, haurien 
d’orientar les polítiques educatives per avançar en favor de l’equitat educativa.
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CONCLUSIONS  I PROPOSTES

3.1. PROPOSTES

Sobre el càlcul de la complexitat:

• És necessari millorar la transparència del procés de càlcul de la complexitat tot 
incloent els centres públics, els privats-concertats i els de titularitat municipal. 
Cal ser conscients, però, que no s’ha de fer difusió dels rànquings per no contribuir a 
l’estigmatització dels centres. 

• Cal disposar de dades més actualitzades a l’hora de fer la classificació dels 
centres educatius. Les dades que es tinguin en compte a l’hora de calcular l’índex 
de complexitat han d’estar més actualitzades i més ajustades a la situació real de 
l’alumnat i els centres. Es proposa que aquesta classificació es dugui a terme almenys 
de forma anual. En el cas del Consorci d’Educació de Barcelona el registre d’alumnat 
vulnerable identificat com a NESE al RALC s’actualitza anualment i registra fins a un 
15 % de l’alumnat; per tant, si s’incorporés la classificació NESE en el càlcul de com-
plexitat, l’actualització de dades ja seria automàtica.

• No es pot obviar la feina de detecció d’alumnat NESE duta a terme a la ciutat de 
Barcelona. La complexitat ha de tenir en compte l’alumnat NESE, per la qual cosa 
resulta important augmentar la capacitat de detecció d’aquest alumnat. Cal destacar 
que tot i que des de la ciutat de Barcelona s’ha fet una feina molt acurada els darrers 
anys per augmentar la identificació de l’alumnat NESE B, s’ha de continuar treballant 
en aquesta tasca. Pel que fa als NEE/NESE A, el procés de detecció continua sent 
massa llarg, especialment en casos com els de l’alumnat amb dislèxia, on aconseguir 
un diagnòstic és gairebé impossible si no es fa en l’àmbit privat. 

• El model hauria de tenir en compte la trajectòria del centre i no només les dades 
d’un any en concret. Es proposa no tenir en compte només els resultats d’un any en 
concret, sinó ampliar la mirada a tota la trajectòria per tal de no perjudicar els centres 
que presenten situacions diferents cada any. 

• El sistema ha de preveure mesures correctives davant les modificacions so-
brevingudes en la complexitat al llarg del curs. La matrícula viva pot suposar un 



CENTRES DE MÀXIMA COMPLEXITAT  |  17

CONCLUSIONS  I PROPOSTES

augment real de la complexitat durant el curs que no es veurà reflectit en l’índex. És 
important que es tingui en compte aquesta i altres situacions que puguin ocórrer i que 
s’estableixin recursos addicionals per compensar els canvis en l’alumnat i les seves 
característiques al llarg el curs.

Sobre els recursos i les dotacions assignades:

• Avançar cap a un nou model que doti de més recursos els centres de més com-
plexitat. Actualment, els centres de màxima complexitat reben una assignació ad-
dicional de recursos que no s’adequa a les seves necessitats reals. Per això cal fer 
passes decidides cap a un nou model de finançament basat en criteris d’equitat, assu-
mint que l’educació de l’alumnat amb situació més elevada de vulnerabilitat requereix 
més inversió pública. L’aportació del Pla de barris als centres de complexitat ja va en 
aquesta línia, però caldria assegurar que els recursos addicionals atorgats es mantin-
guin de manera estructural.

• Instaurar criteris objectius i transparents per fixar la quantitat de recursos que s’as-
signen a cada centre educatiu. L’assignació actual no s’ha explicat amb prou claredat, 
fet que dificulta la capacitat dels centres de preveure i planificar adequadament la seva 
activitat organitzativa i docent. Es considera que cal establir els criteris dels càlculs de 
forma pública i clara per tal que els centres puguin preveure el seu finançament i la seva 
dotació de recursos docents, de manera que suposi una millora quant a la transparència 
del procés.

• Potenciar l’estabilitat de les plantilles i la presència de professionals especialistes 
en els centres. Abordar la complexitat requereix que els centres disposin d’un equip humà 
amb figures professionals especialitzades (psicològiques, treballadores socials...) que pu-
guin atendre la diversitat de l’alumnat. En aquesta línia, també convé establir mecanismes 
per afavorir l’estabilitat i la cohesió de les plantilles en els centres de més complexitat. El 
fet que la gestió de plantilles es dimensionés a l’escala de la ciutat de Barcelona facilitaria 
aquesta estabilitat. 
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• Més enllà del finançament i els docents assignats, la complexitat ha d’implicar au-
tomàticament mesures d’escolarització equilibrada, com reduir ràtios, tancar grups 
o limitar les assignacions de matrícula viva. Cal ampliar la paraula recursos per tenir 
una mirada global de tot allò que necessiten els centres de màxima complexitat per com-
pensar els dèficits, com ara el tancament dels grups, la reducció de les ràtios o la limitació 
de les assignacions de matrícula viva.

• Fer un acompanyament als centres en les transicions de classificació de complexi-
tat per tal d’ajudar en l’adaptació al canvi de les dotacions assignades. En la darrera 
reclassificació hi ha hagut canvis abruptes en la complexitat dels centres que els ha fet 
reduir fins a dues categories de cop, amb la reducció de recursos docents que això supo-
sa. Cal fer un acompanyament en la gestió dels recursos en aquestes transicions per tal 
de sostenir algunes de les transformacions dels centres que han portat a aquest canvi. 
Un exemple de bona pràctica seria dedicar-hi docents de la quota addicional que rep el 
Consorci d’Educació de Barcelona.

• Apostar per estratègies que facilitin l’atenció personalitzada a totes les diversitats. 
Tenint en compte la diversitat als centres de màxima complexitat, es considera que cal 
disposar de recursos suficients per poder fer un seguiment personalitzat de l’alumnat, ja 
que es presenten necessitats molt diverses i, per tant, les respostes han de ser també 
diferenciades. En aquest sentit, es proposen mesures com la codocència, les cotutories o 
la creació de grups flexibles per assegurar que tot l’alumnat segueix i avança al seu ritme. 

• Els centres concertats haurien de poder rebre els mateixos recursos addicionals 
que s’assignen als centres públics segons el grau de complexitat. Amb les mesures 
del Pla de xoc els centres concertats assumeixen cada cop més alumnat amb complexitat. 
A partir d’aquesta nova realitat, els centres concertats que disposen d’una  complexitat en 
percentatges similars als de la seva zona haurien de poder rebre els mateixos recursos 
addicionals que s’assignen als centres públics. També s’hauria d’incloure aquests centres 
concertats en les xarxes de protecció a la infància, en les activitats d’entorn i en els espais 
de coordinació i intercanvi que lideren els serveis educatius a cada territori.
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Sobre la dimensió comunitària de l’escola i l’entorn:

• Garantir que els centres de màxima complexitat se sentin acompanyats amb la presèn-
cia intensiva de la inspecció, de les coordinadores territorials, de figures mentores o 
de programes d’acompanyament concrets. Les institucions han de donar suport als cen-
tres en el diagnòstic de la seva situació i guiar-los amb les accions que poden dur a terme amb 
els recursos que se’ls han assignat. D’aquesta manera, també es podria fer un seguiment 
més transparent i exhaustiu d’on van destinats els recursos , fet que facilitarà el rendiment de 
comptes.

• Fomentar la implicació activa de les famílies en els centres de més complexitat. 
Calen programes sòlids i estables d’enfortiment de les AFA en entorns de vulnerabilitat, 
ja que aquestes esdevenen factors catalitzadors per revifar la comunitat educativa. Hi ha 
exemples d’iniciatives en aquest aspecte que caldria identificar i replicar, com el cas de 
l’establiment de comunitats d’aprenentatge i voluntariat. També es proposa que en deter-
minats centres el finançament de les activitats de les AFA es fixés en convenis directes 
i no depengués del cicle habitual de subvencions anuals de l’Ajuntament per així evitar 
l’esforç humà que requereix aquest tràmit.

• Promoure programes de transformació en les zones més vulnerables de la ciutat. 
Més enllà dels centres educatius, és necessari que des de l’Administració se segueixin 
impulsant accions, com les que s’han dut a terme al Pla de barris, en aquells entorns so-
cials amb més vulnerabilitats per reduir les desigualtats i la segregació escolar. Seguint 
aquesta perspectiva, cal articular millor els recursos de treball comunitari.
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