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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 
Treball de Planificació Educativa per part de persones adultes està formada 
per diferents professionals de tota la comunitat educativa que s’hi veu repre-
sentada. Han format part de la Comissió les persones següents:

Membres:

• Paul Mussach, Famílies del sector públic, Escola Tabor (presideix la Comis-
sió)   

• Gemma Xarles Famílies del sector públic, INS Pau Claris (presideix la Co-
missió) 

• Josep Lluís Almergé, CCOO 

• Clara Balaguer, Consorci d’Educació de Barcelona 

• Pili Biarge, FAVVB 

• Aran Clemente, CCOO 

• Lydia Escudero, AFA Sagrada Família 

• Elena Garangou, docència centres públics (PAS) 

• Antonio Guerrero, famílies centres concertats 
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• M. Dolors Martí, representant Col·legi de Doctors i Llicenciats 

• Eva Mosseguí, AFA Sagrada Família 

• Oriol Navarro, titulars de centres concertats, Jesuïtes El Clot 

• Laura Puig, CEMD Gràcia, escola pública Sagrada Família  

• Enric Reverter, director Escola Catalònia 

• Belén Tascón, aFFaC 

• Marta Vidal, directora Institut Verdaguer 

• 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: 

• Clara Balaguer, cap de la Unitat de Planificació i Disseny de l’Oferta d’Estudis Obliga-
toris del Consorci d’Educació de Barcelona. “Inici de curs, estat de les sol·licituds d’ad-
missió fora de termini i reclamacions. Línies de treball, oferta inicial 2022-2023”. 

• Isaac Gonzàlez, investigador de la Universitat Oberta de Catalunya. “L’efecte de les 
ràtios sobre la segregació escolar”. 

• Xavier Bonal, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona. “Planificació i 
zonificació escolar a Barcelona”. Pilar Polo, responsable de Relacions Institucionals 
de la Fundació Vicki Bernadet. “Prevenció i protecció dels abusos sexuals infantils en 
l’àmbit educatiu”. 
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1.2. El punt de partida

La Comissió de Planificació Educativa es presenta com la continuïtat del treball desple-
gat per la Comissió de Mapa Escolar en el curs 2020-2021, que va reflexionar entorn 
a aspectes concrets com el sistema d’adscripcions entre els centres de primària i secun-
dària, la configuració de les zones educatives i les implicacions d’aquest model de mapa 
escolar per a la segregació escolar a la ciutat.  

Com a òrgan de participació de la comunitat educativa a la ciutat de Barcelona, el CEMB 
estableix com a comissió de treball estructural la de Planificació Educativa amb l’objectiu 
que en cada curs escolar es pugui analitzar i incidir en diversos aspectes relacionats amb 
el disseny de l’oferta educativa a Barcelona. 

El nou Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del pro-
cediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, presenta reper-
cussions en molts aspectes de la programació i gestió de l’escolarització. Per això, 
aquest curs es va consensuar abordar-les en les sessions de la comissió, veient quines 
possibilitats es preveuen en el text pel que fa a l’oferta de places singular, la matriculació 
per zona educativa o la mida de les ràtios, entre d’altres. 

Tot seguit s’exposen les principals temàtiques que s’han tractat al llarg de les diferents 
sessions de la Comissió de Treball, per, seguidament, posar el focus en les reflexions i 
les propostes concretes que en són resultat. 
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2 Discussió

2.1. DADES D’INICI DEL CURS 2021-2022 I LÍNIES DE TREBALL 
PEL CURS 2022-2023 

Segons les dades de l’inici del curs escolar 2021-2022, el total de l’alumnat era 
de 173.928 amb la següent distribució: 11.271 a P3 (900 menys que en el curs 
2020-2021), 36.252 a 2n cicle d’educació infantil (2.000 menys que el curs an-
terior), 80.031 a educació primària (també 2.000 menys que el curs anterior) i 
57.645 a secundària (1.000 menys respecte al curs passat). 

Taula 1. Alumnat per ensenyament, curs 2021-2022

Etapa 2020-2021 2021-2022 Diferència

P3 12.172 11.271 -901 

Infantil 2n cicle 38.523 36.252 -2.271 

Primària 82.199 80.031 -2.168  

ESO 58.852 57.645 -1.207

TOTAL 3-16 179.574 173.928 -5.646 

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

Aquesta reducció de la població escolar, ja contemplada en l’oferta de places, 
va propiciar poder reduir les ràtios, mantenint-les per sota de la seva capacitat 
per a tots els centres en què s’havia previst una reducció d’aquesta. 

A P3, el 75% dels grups presenten una ràtio inferior a 25 alumnes i, en concret, 
del total de 313 grups, en trobem 140 grups per sota de 22 alumnes, cosa que 
suposa un 59% del total: 44 grups amb 22 alumnes, 33 grups amb 23 alumnes 
i 18 grups amb 24 alumnes. Un total de 78 grups es mantenen amb la ràtio de 
25 alumnes. 
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Taula 2. Alumnat per ensenyament, curs 2021-20nat per ensenyament, curs 2021-2022 

Titularitat <16 16-20 20 21 22 23 24 25 Total de 
centres

Centres públics 17 22 14 10 28 26 8 51 176

Centres concertats 8 44 11 14 16 7 10 27 137 

TOTAL 25 66 25 24 44 33 18 78 313 

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

Pel que fa a l’ESO, el 55% dels grups presenten una ràtio inferior a 30 alumnes, el 38,4% 
es manté en capacitat de 30 alumnes, i un 6,25% supera la ràtio de 30 alumnes. Cal des-
tacar que s’ha mantingut la ràtio inferior per a tots els centres en què s’havia projectat una 
reducció de la capacitat.

Taula 3. Ràtios d’alumnat a 1r d’ESO, curs 2021-2022

Titularitat <28 28 29 30 >30 Total de 
centres

Centres públics 36 4 8 26 - 74

Centres concertats 37 13 17 54 13 134 

TOTAL 73 17 25 80 13 208 

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

Una altra dada destacada és que continua l’increment de la matrícula a centres públics, 
que creix un 1%, tant a P3 (del 51,6% al 52,6%) com en el conjunt dels ensenyaments obli-
gatoris (del 44,8% al 45,9%). Es confirma així la tendència dels darrers cursos d’increment 
de la matrícula en els centres públics.

Taula 4. Distribució de l’alumnat per titularitat del centre educatiu. 

2020-2021 2021-2022

Públic Concertat Públic Concertat

P3 51,6% 48,4% 52,6% 47,4%

Total 3-16 44,8% 55,2% 45,9% 54,1%

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona
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Observem a partir de les dades de la següent taula com el percentatge d’alumnat en 
centres públics disminueix a mesura que es va avançant en els diferents nivells edu-
catius, arribant a una diferència d’un 20% en els centres concertats per l’ensenyament 
secundari obligatori (ESO).

Taula 5. Distribució de l’alumnat per titularitat en els diferents nivells

Nivell Públic Concertat Diferència públic/

concertat

P3 52,6% 47,4% 5,1%

P4 51,9% 48,1% 3,8%

P5 51,0% 49,0% 1,9%

1r primària 49,7% 50,3% -0,7%

2n primària 49,0% 51,0% -2,0%

3r primària 49,0% 51,0% -2,0%

4t primària 47,3% 52,7% -5,3%

5è primària 46,0% 54,0% -8,0%

6è primària 46,0% 54,0% -8,0%

1r d’ESO 38,1% 61,9% -23,8%

2n d’ESO 40,4% 59,6% -19,2%

3r d’ESO 39,8% 60,2% -20,4%

4t d’ESO 40,2% 59,8% -19,6%

FONT: Consorci d’Educació de Barcelona

Per altra banda, en aquest curs es va preveure la matrícula de 21.933 alumnes que tenen 
reconegudes Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) derivades de situacions 
socioeconòmiques i culturals, que suposen el 13% del total d’alumnat i que ha augmentat 
un punt respecte al curs passat. D’aquest conjunt d’alumnes, el 67% està matriculat en 
l’escola pública i el 33% en l’escola concertada. 

El Pla contra la segregació, per la igualtat d’oportunitat i l’èxit educatiu es va posar en marxa 
en el curs 2019-2020 i amb la seva aplicació s’està garantint l’equilibri de l’escolarització 
d’aquest alumnat en situació de vulnerabilitat en els centres públics i concertats. 

A P3 trobem, de les 29 zones d’escolarització, un total de 17 que presenten una distribució 
equilibrada d’alumnat NESE, és a dir, el percentatge d’alumnat matriculat a la pública i la 
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concertada és el mateix que l’alumnat en situació de vulnerabilitat que cursa els estudis a 
l’escola pública i la concertada. 

Seguint aquest criteri, trobem 6 zones que presenten un lleuger desequilibri i encara es 
mantenen 6 zones amb desequilibri (superior al 10%). Si atenem 1r d’ESO, el número de 
zones equilibrades és de 9, les que presenten una distribució desigual baixa és de 7 i enca-
ra es mantenen 11 zones amb desequilibri.

De cara a l’oferta inicial per al curs vinent, el 2022-2023, les línies de treball del Consorci 
d’Educació de Barcelona són les següents:

• Control de la sobreoferta a la ciutat, per la distribució equilibrada de l’alumnat i el 
manteniment dels projectes educatius dels centres. A P3, disminució de places per uni-
tat a 20, 21 o 22, segons la zona educativa. A 1r d’ESO, arribar a 22 zones a ràtio 27 en 
els centres públics.

• Seguir amb la incorporació a la xarxa pública de centres concertats.

• Finalització de processos de transformació de centres.

• Reserva de places per l’alumnat NESE: increment de la detecció prèvia (tant de A 
com de B) i establir uns criteris d’oferta similars al curs passat incorporant criteris per 
distribució equilibrada de les NESE A.

2.2. OFERTA DE PLACES SINGULAR

L’article 61 del Decret 11/2021 preveu la possibilitat que la Direcció de Serveis Territorials faci 
una oferta de places singular en els cursos inicials en centres amb una concentració d’alum-
nat amb NEE, adreçades a grups de sol·licitants, com a mesura excepcional per fomentar la 
demanda heterogènia i revertir la situació de segregació en aquests centres. 

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’alumnat en el 
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marc d’aquesta oferta no pot comportar denegar cap sol·licitud d’altres famílies a llocs es-
colars del nivell per al qual s’hagi creat l’oferta de places singular.

La proposta i la detecció es pot realitzar des de la comissió de garanties d’admissió i és a 
la Taula Local de Planificació on es planteja i es valora l’adequació d’aquesta oferta, tant 
inicial com final, a l’esmentada oferta singular per tal que la direcció de serveis territorials 
l’aprovi. Una vegada aprovada la proposta, es tracta de garantir l’admissió a l’alumnat que 
hagi sol·licitat accedir en grup al centre d’acord amb aquesta oferta. 

Per a dur a terme aquesta actuació, cal la detecció de famílies interessades a accedir a cen-
tres amb elevada concentració d’alumnat vulnerable, a P3 o 1r d’ESO, que per les seves 
característiques puguin aportar heterogeneïtat. Si es dona el cas, aquestes famílies hauran 
de participar en la preinscripció, dins de termini, sol·licitant el centre de què es tracti com a 
primera petició.

A la ciutat de Barcelona es troben diversos exemples de casos d’èxit pel que fa a l’ofer-
ta de places singular en grups de famílies que s’han mobilitzat i han aconseguit revertir la 
segregació de determinats centres i fer que siguin més inclusius i representatius del seu 
entorn. Són casos com els de l’Escola Gayarre o l’Escola Can Maiol, ubicades al districte 
de Sants-Montjuïc, que van trencar la dinàmica de segregació amb l’impuls de famílies del 
barri que es van agrupar per portar els seus fills i filles a aquestes escoles.

En aquests dos centres, així com en l’Escola de les Aigües i l’Escola Miralletes (que van 
viure processos similars impulsats pel mateix centre o pel Consorci), s’hi detecta la conflu-
ència d’una sèrie de factors que van facilitar aquest canvi de tendència: un projecte 
pedagògic potent per part de l’equip directiu, millores en els equipaments per fer-los més 
atractius, un acompanyament per part del Consorci i la mobilització de les famílies.

2.3. L’EFECTE DE LES RÀTIOS EN LA SEGREGACIÓ ESCOLAR  

En el Decret 11/2021 s’hi articula una doble via d’accés a les escoles i instituts públics, 
segons l’alumnat sigui considerat ordinari o en situació de vulnerabilitat. Es procura la ple-
na impermeabilitat entre les dues vies d’accés als centres educatius, de forma que la pro-
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porció d’alumnes ordinaris i en situació de vulnerabilitat a cada centre es mantingui durant 
la preinscripció i tota l’escolarització i que sigui el més similar possible entre totes les esco-
les del municipi en qüestió. També s’apunta a garantir la plena gratuïtat de l’escolarització 
de l’alumnat en situació de vulnerabilitat per assegurar que acollir aquest perfil d’alumnat 
no impliqui cap tipus de greuge econòmic ni pels centres públics ni pels concertats. 

La conjugació d’aquests elements és la que possibilitarà que aquest decret pugui assolir 
allò que pretén en termes de segregació escolar. En aquest sentit, cal definir els criteris 
que determinin a qui es considera en situació de vulnerabilitat i des de quin mo-
ment, 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.

L’article 58 del decret fixa que, per atendre les necessitats d’escolarització d’alumnat amb 
necessitats educatives específiques de nova incorporació al sistema educatiu i per pro-
moure la distribució equilibrada d’aquest alumnat i l’equitat escolar entre els centres d’una 
mateixa zona educativa, els directors o directores dels Serveis Territorials poden aprovar 
reduccions de les ràtios màximes per grup en tots o en alguns dels centres d’una 
mateixa zona educativa. Aquesta reducció del nombre màxim d’alumnes per grup es 
considera una mesura que pot contribuir a evitar situacions de sobreoferta, limitant les 
ampliacions d’unitats quan en altres centres de la zona hi hagi vacants.

El director o directora dels Serveis Territorials pot establir també, segons l’article 60, una 
ràtio màxima d’alumnes per unitat igual a l’alumnat matriculat en cada grup a l’inici 
de curs. La ràtio màxima ha de ser per a tots els centres d’una mateixa zona educativa o 
per aquells que tinguin una més alta concentració d’alumnat amb necessitats educatives 
específiques i ha d’estar motivada per garantir l’escolarització equilibrada de l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques que s’incorpora al sistema educatiu un cop el 
curs ja ha començat o per evitar l’escolarització d’aquest alumnat en centres que ja en 
tinguin en una alta concentració.

Malgrat aquestes dues estratègies que permet desplegar el decret, blindar les ràtios d’alum-
nat ordinari/vulnerable i reduir l’oferta de places a tots els centres d’una zona, igualment 
poden produir-se problemàtiques en cas d’una no correcta detecció d’alumnat en situació 
de vulnerabilitat o si aquesta reducció de ràtios no és generalitzada (per exemple, no es 
redueixen a la concertada). En aquests casos es considera que les estratègies poden 
tenir efectes limitats o fins i tot contraproduents en la lluita contra la segregació.
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La reducció de ràtios, doncs, pot ser una mesura positiva en la lluita contra la segregació, 
però sobretot és una mesura pensada com una eina de millora en termes de quali-
tat educativa perquè té un impacte lineal. Per tant, pot no ser estrictament una mesura 
equitativa ni reduir la segregació per si mateixa. L’ajustament de ràtios ajuda a reduir la 
sobreoferta escolar i és una de les mesures necessàries per evitar les fugues entre vies 
de matriculació. No és la principal mesura, tot i que és a la qual el Departament dedicarà 
més esforç pròximament, sobretot pel que fa al pressupost econòmic. 

En definitiva, la mesura serà inequívocament positiva si la resta de mesures del de-
cret es despleguen de forma substantiva, sobretot la detecció de l’alumnat NESE. 
No obstant, és important destacar que possiblement hi ha mesures per reduir la sobreofer-
ta més eficaces en la lluita contra la segregació, com la reducció de línies o el tancament 
de centres, però serien molt més impopulars.

2.4. FACTORS A TENIR EN COMPTE PER REPENSAR EL MODEL DE 
ZONES EDUCATIVES

La ciutat de Barcelona presenta unes particularitats especials pel que fa al model de zo-
nes educatives amb diversos elements que incideixen especialment en la situació actual 
de la zonificació escolar. 

Un d’aquests condicionants és la demografia. En els darrers anys, s’està vivint un canvi 
demogràfic amb una reducció de les poblacions en edat escolar ja projectada a la ciutat 
que s’ha vist agreujada per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19. La pan-
dèmia ha aturat l’arribada de població estrangera, ha provocat un efecte de mobilitat cap 
a zones menys poblades i previsiblement provocarà un efecte de reducció de la natalitat 
com a resultat de la crisi econòmica. El resultat agregat és que les xifres de població a 
escolaritzar s’acostin a les previsions més baixes o les empitjorin. 

Aquest canvi demogràfic no és uniforme i es distribueix de manera desigual amb 
una geografia ja de per si heterogènia de l’oferta escolar al territori. La distribució de 
places escolars és desigual tant pel que fa al nombre de places com pel que fa als sectors 
de titularitat. Així, el sector concertat compta amb una elevada oferta de places als distric-
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tes amb rendes més elevades, mentre que l’oferta pública és superior a la concertada en 
els barris perifèrics i en determinats territoris de renda mitja.

El mapa permet identificar la sobreoferta de places escolars en les 29 zones educatives 
d’educació infantil i primària de la ciutat. La sobreoferta es calcula en aquest cas com a 
quocient entre el nombre de places de P3 del curs 2020-21 i l’alumnat a escolaritzar resi-
dent a cada zona segons el padró d’habitants.

Es pot observar un desequilibri notable: les zones del nord-oest de la ciutat, amb més 
concentració d’escoles concertades, presenten nivells de sobreoferta especialment ele-
vats (en algun cas per sobre de les 500 places), en canvi, hi ha algunes zones de la ciutat 
on, malgrat la reducció demogràfica, presenten encara infraoferta de places. Això té uns 
efectes directes en la zonificació, ja que qualsevol nivell elevat de sobreoferta escolar dei-
xa completament inefectives les zones com a mecanisme de tancament del comportament 
de la demanda.

Un altre aspecte que cal destacar té a veure amb la geografia de l’oferta i el sistema 
d’admissió escolar. L’any 2007 s’optà per un model de zones mòbils amb l’objectiu de 
garantir un mínim d’opcions d’escolarització de proximitat a les famílies. L’any 2012 el 
model es va reformar, garantint un mínim d’opcions d’escolarització de proxi-
mitat a sis escoles públiques i sis concertades. El sistema es considera de zones 
mòbils perquè permet accedir amb màxima puntuació de proximitat a totes les es-
coles de la zona educativa de residència i també a les escoles més properes al do-
micili, encara que aquestes escoles se situïn fora de la zona escolar de residència.

Hi ha un clar desequilibri en les opcions d’escolarització per illes de cases. Si bé és 
un sistema que garanteix l’equitat en el mínim d’opcions de tria, és fortament desigual en 
les possibilitats reals d’elecció escolar. La densitat d’oferta per zones explica que les op-
cions de tria basculin entre el mínim de 12 escoles en algunes illes de cases i un màxim 
superior a les 40 escoles en alguns casos, amb una mitjana d’opcions de tria que supera 
les 16 escoles. Són les zones amb rendes més elevades de la ciutat, com els districtes de 
Sarrià-Sant Gervasi i l’Eixample, les que compten amb més possibilitats de tria. Així doncs, 
el sistema actual és desequilibrat pel que fa a les opcions d’escolarització i dificulta així 
mateix l’ús de l’instrument de la zonificació com a eina per reduir la segregació escolar.
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3 Conclusions

L’aprovació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta 
educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de 
Catalunya suposa un punt d’inflexió en la política de planificació educati-
va, determinant una sèrie de mesures que es poden desplegar en els munici-
pis per millorar l’equitat educativa i la lluita contra la segregació escolar.

El present informe s’ha centrat a analitzar tres mesures concretes previstes en 
aquest nou marc normatiu: l’oferta de places singular, la reducció de les ràtios 
i la redefinició de les zones educatives. També s’ha fet incís a les dades d’inici 
del curs 2021-2022 per veure les tendències existents i les principals línies de 
treball del Consorci d’Educació de Barcelona de cara al curs vinent.

Des de la Comissió de Planificació Educativa es valoren positivament les 
possibilitats que es preveuen amb el nou decret i es consideren que van 
en la línia adequada per afrontar els reptes actuals. Tot i això, s’indiquen 
elements particulars a la ciutat de Barcelona que cal tenir en compte i que 
poden limitar l’efectivitat d’aquesta eina per assolir els objectius d’equitat i des-
segregació marcats.

La contínua davallada demogràfica de la població a la ciutat, la sobreoferta de 
places, la dificultat per regular l’oferta en els centres concertats, les desigual-
tats en opcions d’escolarització entre zones educatives o les limitacions de 
detecció d’alumnat amb necessitats especials són alguns d’aquests factors 
que poden dificultar l’eficàcia dels instruments previstos en el nou marc 
normatiu. 

A més, davant de la creació de la Comissió de Participació en la Planificació de 
l’Oferta d’Ensenyaments Obligatoris de la ciutat, prevista en el decret, es de-
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mana que la feina de la Comissió de Planificació Educativa del CEMB serveixi per marcar 
les bases que es continuaran treballant en l’òrgan participatiu, per la qual cosa, de cara 
al curs vinent, aquesta Comissió s’haurà de calendaritzar per poder tenir incidència en 
la sessió del mes de maig de la taula de participació.

A partir de les reflexions i aportacions generades en les diferents sessions de la comissió 
de treball, a continuació, es presenten el conjunt de propostes enfocades a millorar la 
planificació educativa a la ciutat. 

3.1. PROPOSTES

• Millorar la transparència de les dades que fan referència a la planificació edu-
cativa. Es considera que freqüentment no es disposa de la informació necessària per 
valorar la gestió de la planificació educativa a la ciutat. Per això, es demana que es 
publiquin les dades adients amb els temps necessaris per poder-les tenir en conside-
ració a l’hora de fer propostes.

• Adaptar la normativa perquè es pugui regular també l’oferta dels centres con-
certats. Per fer front a la sobreoferta existent, cal poder disposar d’instruments per 
regular l’oferta tant de la xarxa pública com de la concertada. El Decret 11/2021 actual 
presenta limitacions en aquest sentit per la qual cosa resulta necessari desplegar un 
decret de concerts que en permeti una regulació més profunda.

• Seguir millorant la detecció d’alumnat NESE, especialment de NESE A. La detec-
ció d’alumnat en situació de vulnerabilitat ha avançat molt en els darrers anys, però cal 
continuar treballant per augmentar el percentatge d’alumnat identificat. Es considera 
que cal posar especialment el focus en retallar els terminis de detecció de l’alumnat 
NESE A.

• Fixar una proporció màxima d’alumnat amb necessitats educatives específi-
ques per grup. Tal com preveu l’article 59 del Decret 11/2021, es creu oportú establir 
una proporció màxima d’alumnat NESE que es pot escolaritzar en cada centre d’una 
mateixa zona educativa. Això permetria avançar cap a una distribució equilibrada de 
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l’alumnat en situació de vulnerabilitat, ja que la proporció hauria de ser la mateixa per 
zona educativa.

• Respectar la proximitat en la distribució equilibrada de l’alumnat NESE. Cal que, 
a l’hora de distribuir de forma equilibrada l’alumnat NESE, es respecti, en la mesura 
del possible, la proximitat dels centres per evitar situacions de desarrelament.

• Definir un nou model de zones educatives més equitatiu. El nou mapa de zones 
hauria de trencar fronteres de barris o districtes per tal d’afavorir l’heterogeneïtat so-
cial dels centres educatius.

• Reduir les opcions de centres educatius que poden escollir les famílies i avan-
çar cap a una major igualtat en tota la ciutat. Tot i que el mínim està fixat en 12 
centres (6 públics i 6 concertats), en determinades zones de la ciutat s’arriba fins a la 
xifra de 45 escoles on escollir. Resulta necessari que es corregeixi aquesta desigual-
tat i reduir els marges d’elecció de centres per lluitar contra la segregació escolar.

• La davallada de població en edat escolar ha de suposar una oportunitat per re-
duir ràtios de forma generalitzada. Cal evitar la reducció de línies o el tancament de 
centres per la baixada poblacional i apostar per baixar les ràtios en tots els centres, 
tant a primària com a secundària.

• Establir que la reducció de ràtios sigui més alta en els centres amb major com-
plexitat. Actualment, les reduccions de les ràtios escolars es preveuen segons la ne-
cessitat de cada zona educativa, per això es proposa que es tingui en compte el grau 
de complexitat dels centres i es baixi a un número inferior en aquells centres amb una 
major complexitat.

• Mantenir les dotacions docents tot i la reducció de ràtios. Tenint en compte que 
reduir ràtios pot implicar una pèrdua de la plantilla en els centres educatius, cal que es 
mantingui la dotació d’equip docent tot garantint que els centres disposen del personal 
adient per atendre la diversitat d’alumnat. Es considera també que cal avançar cap a 
l’estabilització dels equips docents dels centres. 

• Garantir una distribució equilibrada de la matrícula viva entre zones educatives 
i entre centres públics i concertats. A partir de les vacants existents cal realitzar 
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una proposta d’assignació de l’alumnat de matrícula viva que eviti que es concentri en 
centres concrets que ja presenten alts nivells de segregació. 

• Planificar les plantilles docents tenint en compte la reserva de places per matrí-
cula viva. Si es realitza una reserva de places de la matrícula viva cal que aquesta 
planificació es traslladi de partida també als equips docents que es preveuen neces-
saris per afrontar-la. 

• Seguir augmentant el número de places públiques en totes les línies educatives. 
Cal consolidar la tendència ascendent d’alumnat matriculat en centres de titularitat pú-
blica seguint promovent mesures com la incorporació de centres concertats a la xarxa 
pública de la ciutat, sobretot en aquelles zones on hi ha més dèficit d’oferta pública. 
Resulta necessari definir un suport pressupostari per tirar endavant aquest increment 
de places públiques per evitar que suposi una precarització del sector.

• Potenciar l’oferta de places singular com a eina de lluita contra la segregació 
dels centres. L’administració ha de liderar, posar les condicions i promoure que les 
famílies puguin accedir a determinats centres a través d’una oferta de places singu-
lar. Cal tenir en compte que l’entrada en bloc no exclogui a germans/es o alumnat de 
proximitat i que l’objectiu és que els centres siguin més diversos i representin millor a 
l’entorn.
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