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1.- JUSTIFICACIÓ 

 
L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Educació de la Regidoria d’Educació i 
amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha impulsat un 
procés deliberatiu que neix de la necessitat de fer una reflexió compartida i actualitzada entorn de 
la planificació educativa a la ciutat amb el propòsit d’analitzar-ne el model d’escolarització des 
del punt de vista de l’equitat en l’accés i en els resultats.  
 
Durant tot el procés deliberatiu, han estat abordades dues qüestions fonamentals: en primer lloc, 
el model actual d’escolarització a la ciutat, prenent una atenció especial a Girona Est, Santa Eugènia i 
El Pont Major de la ciutat; i, en segon lloc, els criteris que les famílies prioritzen a l’hora de triar escola. 
 
Atenent d’una banda al model d’escolarització actual a la ciutat, l’objectiu d’impulsar aquest debat és 
poder oferir a l’alumnat un model d’escolarització que millori en termes d’equitat. La valoració 
de l’actual model, a partir de la identificació de fortaleses i àrees de millora, i les propostes de 
consens resultants, han de contribuir a una reflexió pluridimensional que permeti assentar uns 
fonaments socioeducatius que guiïn i marquin l’actuació educativa dels infants i joves gironins a 
mitjà i llarg termini. 
 
D’altra banda, i a propòsit dels criteris que les famílies prioritzen a l’hora d’escollir escola, l’objectiu 
d’impulsar aquest debat és poder reflexionar entorn de les variables i dels criteris principals que 
intervenen en la tria de centre educatiu per part de les famílies, tot identificant-ne les fortaleses i 
les àrees de millora en els diversos nivells, i atenent al fet que l’elecció de centre esdevé una de les 
pedres de toc per fer efectiu el principi d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació. 
 
Així mateix, aquest procés constitueix també el punt de partida per tal d’iniciar una reflexió 
entorn de la definició, en primera instància, d’aquelles actuacions que podrien implementar-se 
mitjançant l’establiment i la concreció posteriors de mecanismes operatius que en garanteixin la 
implementació, el seguiment i l’avaluació. 
 
No es parteix de zero, atès que aquest procés segueix la trajectòria de treball que ha caracteritzat 
l’Ajuntament de Girona per afrontar les realitats presents, amb la participació de la comunitat 
educativa, la coordinació de la ciutadania i les entitats1, però sí que s’aposta decididament per fer-
ne una actualització necessària que impulsi i doni continuïtat a un model de ciutat que vol 
construir una Girona educadora on les persones i la ciutat avancin de la mà2.  
 

                                                
1 “Mesures educatives per a la millora de l’èxit escolar i la cohesió social a la ciutat”, revisat  el desembre de 2008. 
2 Girona va signar la Carta de Ciutats Educadores l’any 1990, amb els vots unànimes del Ple de l’Ajuntament. 



 
 

 PROCÉS DELIBERATIU ENTORN DE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA CIUTAT DE GIRONA: PER A UN MODEL D’ESCOLARITZACIÓ MÉS EQUITATIU EN L’ACCÉS  
 I EN EL RESULTAT 

 
 
 

 
 

                                                                                                 

Coma Mucho
12/04/2013

Sistema gráfico

 

4 

2.- MARC CONCEPTUAL 

 
2.1. Model d’escolarització actual a la ciutat 
 

Al llarg del procés deliberatiu, s’ha pretès reflexionar entorn del model d’escolarització a partir de 

sis grans àmbits d’actuació que aborden la garantia en l’acompliment efectiu del dret a 

l’educació3:  

 

 
 

1) Les garanties d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escolarització  

Al costat de la necessitat d’ampliar el dret a l’educació, diversos estudis continuen identificant 

vulneracions de dret en l’accés a l’escolarització. En aquest sentit, s’ha volgut posar a debat a 

propòsit de diversos factors que poden provocar aquestes desigualtats: a) el grau d’acompliment 

del principi de gratuïtat en les condicions d’escolarització, b) la discriminació d’alguns centres a 

determinat alumnat per raó socioeconòmica o cultural, c) el control de pràctiques fraudulentes 

(atenent als mecanismes que algunes famílies utilitzen per accedir a centres desitjats, tals com el 

falsejament de dades d’empadronament, entre d’altres), i d) la valoració d’una regulació que, 

atenent a molts estudis, no discrimina prou en funció de les condicions socials en l’accés a l’escola. 

 
                                                
3 El dret a l’educació a Catalunya, Bonal (2012). 
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2) La lluita contra la segregació escolar 
 Té relació amb l’anterior àmbit, s’entén que un aspecte fonamental de les desigualtats educatives 

es reprodueix mitjançant l’accés a escoles que acullen alumnat amb grans diferències de 

condicions d’aprenentatge. Tal  com apunten alguns informes –per exemple, La segregació escolar a 

Catalunya, 2008, entre d’altres–, en els darrers anys el nostre país ha vist augmentar la segregació 

de les seves escoles de forma substantiva, sense que, amb poques excepcions, s’hagin activat 

polítiques educatives que resultin prou efectives per pal·liar-ho. És per això que aquest procés 

també ha volgut incloure aquest àmbit com a aspecte de debat compartit, bo i tenint en 

consideració els següents ítems de debat: a) l’accés a escoles que acullen alumnat amb grans 

diferències de condicions d’aprenentatge, b) l’augment de la segregació de les escoles els darrers 

anys, c) les polítiques públiques existents per pal·liar el creixement de la segregació escolar (l’ús 

d’instruments normatius i polítics per combatre-la,  com ara l’aplicació de les reduccions de ràtios 

als centres segregats, l’aprofitament de reserves de places per a la distribució equilibrada de 

l’alumnat amb NEE o l’ús de les adscripcions de centres per revaloritzar algunes escoles, entre 

d’altres). 

 

3) Les polítiques de lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament educatiu prematur 
A nivell nacional, les xifres de fracàs escolar i d’abandonament educatiu prematur continuen 

estant molt per sobre de la mitjana de la Unió Europea i lluny dels objectius de l’estratègia 

Europa 2020. El ventall de polítiques que es duen a terme des dels governs locals és ampli, però 

ho és també la seva dispersió i el seu dèbil impacte. Esdevé fonamental, en conseqüència, posar a 

debat també aquest àmbit d’actuació, atès que diversos estudis apunten que l’èmfasi en els 

aspectes estrictament escolars es mostra com una estratègia insuficient de cara a reduir el fracàs 

escolar i que, de retruc, es fan necessàries estratègies d’actuació integrada i transversal amb la 

participació del conjunt dels agents de la comunitat educativa que tinguin com a objecte central 

les experiències específiques de fracàs escolar o abandonament educatiu dels infants i joves. És 

aquest un terreny amb un marge prou gran per a la innovació i per a l’orientació dels dispositius 

existents cap a objectius més definits, i on s’han posat a debat els següents elements: a) la valoració 

del fracàs escolar i l’abandonament educatiu a la ciutat, b) les polítiques públiques existents per 

fer front al fracàs escolar i a l’abandonament escolar prematur, i c) la valoració de la 

transversalitat i de l’actuació integrada pels diferents agents de la comunitat educativa de la ciutat. 
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4) La potenciació de la formació al llarg de la vida 
Es fa palès que, en el context actual, les necessitats formatives de la societat trenquen 

completament amb la identificació entre educació i una etapa del cicle vital concreta. 

Conseqüentment, cal abordar el debat entorn  del dret a l’educació entès com aquell que 

s’orienta a l’adquisició de formació en qualsevol etapa del cicle vital. Aquest fet inclou tant 

l’educació en els primers anys de la vida –nombroses recerques demostren els beneficis d’aquesta 

inversió–, l’accés a l’educació postobligatòria, més enllà dels 16 anys, i la formació permanent, 

que faciliti relacions més flexibles entre el mercat laboral i la formació. És per això que el debat 

d’aquest àmbit s’ha plantejat tenint en compte els següents elements valoratius: a) l’educació 

infantil de primer cicle (oferta de places, instal·lacions, professorat, mètodes d’ensenyament, etc.), 

b) l’accés a l’educació postobligatòria (més enllà dels 16 anys), c) la relació entre el mercat laboral i 

la formació, i d) els serveis de formació permanent a la ciutat. 

 

5) El dret a la formació més enllà de l’horari lectiu 
En els darrers anys, un dels àmbits en què s’ha accentuat més la diferenciació social ha estat el de 

l’accés a tot el conjunt d’activitats formatives que van més enllà de l’horari lectiu. És per aquest 

motiu que ha estat convenient reflexionar entorn  de qüestions que se situen sota el paraigua que 

afecta el fet que la democratització de l’accés a nivells educatius postobligatoris i a l’educació 

superior, entre altres factors, ha fet augmentar de manera notable la demanda per a aquest tipus 

d’activitat i, a més, ha accentuat les diferències socials en el capital educatiu i cultural acumulat. 

En aquest sentit, molts estudis apunten que les administracions públiques han d’ocupar un espai 

central a l’hora de compensar l’absència d’un dret garantit a aquest tipus de formació, atès 

l’impacte d’aquestes activitats sobre la formació d’habilitats molt rellevants en l’accés a l’ocupació: 

les polítiques públiques, segons s’apunta, han de compensar aquestes desigualtats tot oferint 

serveis i activitats educatives de qualitat per a la població més desafavorida. És en aquest sentit 

que els elements de debat d’aquest àmbit d’actuació han estat centrats en a) la valoració dels 

serveis i activitats gratuïtes o a preus assequibles, així com b) la valoració de les polítiques 

públiques adreçades a compensar les diferències socials en capital educatiu i cultural. 

 

6) El dret a l’atenció de la diversitat educativa 
Aquesta dimensió de la política educativa aborda, en sentit ampli,  el fet de disposar d’un sistema 

educatiu que sigui capaç de donar resposta a la diversitat d’estils de socialització i formes 
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d’aprenentatge, i posa a debat els següents elements: a) l’acollida de l’alumnat d’origen immigrat, 

b) l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques, c) la capacitat del sistema 

educatiu per donar resposta a la diversitat d’estils de socialització i formes d’aprenentatge, d) el 

pes específic de l’origen sociodemogràfic de l’alumnat (barreres econòmiques, socials, culturals) en 

el rendiment escolar (desigualtats en els resultats educatius). Sovint, molts estudis apunten al fet 

que les mancances en aquest terreny venen donades, generalment, per la manca de recursos 

econòmics i humans, però també per un plantejament polític poc clar entorn  de l’atenció de la 

diversitat.  

 

És evident que aquests sis grans àmbits de debat no exhaureixen en cap cas l’agenda de política 

educativa, però sí que orienten i identifiquen les dimensions sobre les quals cal abordar una 

reflexió a propòsit de quines polítiques cal desplegar per tal de garantir el dret a l’educació en 

sentit ampli. En aquest sentit, el marc normatiu actual en el marc de la LEC, lluny de ser un 

impediment, reforça les possibilitats de desplegar polítiques adreçades a garantir-lo i, en tot cas, 

correspon als poders públics, en col·laboració amb la comunitat educativa, promoure el 

desplegament de polítiques que puguin donar aixopluc a aquestes necessitats que esdevenen 

centrals en el debat d’aquest procés.  

 
2.2. Criteris que les famílies prioritzen a l’hora d’escollir escola 
 

En el decurs del procés deliberatiu, s’ha pretès conèixer també les motivacions i els criteris de 

legitimació que es troben rere les diverses estratègies d’elecció de centre educatiu, tot abordant les 

pautes de tria d’escola seguides a la pràctica per diferents grups de famílies en contextos escolars 

diversos.  

 

És palès el fet que els factors que poden incidir en aquesta tria o descart de centre educatiu són de 

naturalesa múltiple i complexa, atès que s’hi posa en joc no només aspectes de tipus institucional 

que delimiten efectivament el conjunt d’opcions de tria disponibles per a les famílies –el marc 

institucional comú que condiciona les possibilitats de tria–, sinó també aspectes d’ordre 

estructural (capital social i cultural) on es palesen els efectes desiguals de l’extracció social que 

incideixen en el discurs i en la concreció de les pautes d’elecció.  
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El debat ha pretès reflexionar entorn de diversos elements: en primer lloc, es tenen en 

consideració els factors de tria, bo i atenent  la valoració de: a) la proximitat, b) la composició social 

i c) el projecte educatiu, com a factors que influeixen en la tria o descart del centre educatiu, tant en 

l’accés a P3 com en l’accés a ESO. Així mateix, però, també s’han posat a  revisió molts altres factors 

específics de tria o descart que l’informe abordarà més endavant; en segon lloc, es tenen en 

compte també  el pes de les variables familiars en els factors de tria o descart de centre 

educatiu: a) el pes del capital instructiu familiar, b) el pes de la procedència familiar, així com també c) el 

grau de coneixement dels criteris de puntuació per assignar places escolars, de les escoles de proximitat, i la 

valoració dels canals d’informació utilitzats en l’elecció de centre.  

 

La perspectiva adoptada permet examinar les possibles contradiccions existents entre, d’una 

banda, els discursos adoptats per les famílies a l’hora de justificar una determinada opció de tria i, 

de l’altra, les seves estratègies i pràctiques finals d’elecció de centre educatiu4. I és en aquest sentit 

que aquest procés deliberatiu ha volgut contribuir a l’aportació de coneixement a propòsit del 

fenomen que es troba a la base de l’explicació dels processos de segregació escolar que afecten de 

forma significativa la xarxa educativa5 i que, a banda d’impactar negativament sobre els resultats 

                                                
4 Són múltiples i diverses les reflexions que fan que l’elecció de centre se situï davant de diversos nivells de referència: 
a) com a mecanisme que configura i reconfigura les característiques sistèmiques dels règims escolars, b) com a possible 
causa i conseqüència de determinades realitats educatives problemàtiques, c) com a espai estratègic i d’expressió 
desigual de certes capacitats subjectives, d) com a exercici més o menys legítims.  (Alegre [et al]., 2009). 
5 Molts estudis demostren que, en contextos on la llibertat d’elecció escolar s’erigeix com la premissa principal a l’hora 
de gestionar l’assignació de centre, són les famílies amb un capital instructiu més alt les que acostumen a obtenir una 
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educatius, atempta contra moltes altres dimensions imbricades en el mateix concepte de cohesió 

social. Així, la realitat d’aquesta xarxa i de les polítiques d’assignació de centre intercedeixen en el 

marge de tria de les famílies i, per tant, impregnen la diversitat de sentits que és pròpia de les 

seves estratègies discursives i de les pautes efectives. El fet de contribuir, des d’aquesta reflexió 

conjunta, al coneixement dels veritables factors de rellevància que les famílies tenen en compte en 

el procés de tria permetrà formular o reformular polítiques educatives eficaces que persegueixin 

l’equitat, ja sigui en el terreny de la planificació, en el de la priorització de recursos, o en els 

processos informatius abans i durant el període de preinscripció. 

 

Finalment, cal afegir que aquesta reflexió conjunta sobre els criteris que les famílies tenen en 

compte a l’hora de triar o destriar centre educatiu suposa una aproximació qualitativa 

circumscrita a les famílies participants en el debat i que ateny al conjunt d’àmbits d’atenció 

relacionats amb les disposicions, experiències i estratègies sobre la base de les quals s’afronta 

aquest procés a la ciutat de Girona. Atès que aquests criteris són complexos i multidimensionals, i 

estan carregats de múltiples significats, matisos i implicacions, aquesta aproximació no vol obviar 

que no existeix la pretensió de dibuixar perfils actitudinals i agencials únics, compartits per igual 

pel conjunt de les famílies gironines, sinó que la pretensió formal és la de nodrir-ne el debat i, en 

alguns casos, corroborar allò que ja ha estat posat de manifest en altres investigacions 

internacionals sobre la matèria: l’escenari més possibilista passa per garantir un marc regulador 

de l’elecció que a) sigui capaç de generar un escenari on el conjunt de les famílies tinguin les 

mateixes opcions reals d’accedir a una diversitat significativa d’escoles, b) no oblidi la necessitat 

d’incorporar positivament les famílies més desplaçades a les lògiques estratègiques del camp de 

l’elecció escolar, i, c) contempli els diversos moments en què es diluciden els processos desiguals 

de participació, des de la problematització de la tria fins als usos dels canals d’accés a la 

informació, des de les raons de tria i descart que actualment prioritzen unes famílies i altres fins a 

les estratègies a través de les quals es tracta d’assegurar el resultat d’elecció final. 
                                                                                                                                                  
rendibilitat més elevada de la seva estratègia de tria (Bourdieu, 1997;  Ball [et al.], 1996; Reay, 1998; Ball, 2003, Van 
Zanten, 2007). Aquests perfils de famílies no només es posicionen avantatjosament en contextos oberts d’elecció 
escolar, sinó també en el marc de sistemes on l’elecció es troba sotmesa a una clara regulació pública (Raveaud i van 
Zanten, 2007). Factors com la capacitat d’accedir a informació percebuda com a valuosa, disposar de xarxes socials i 
d’un capital cultural més fàcilment aprofitable, d’unes competències estratègiques més a llarg termini, d’unes habilitats 
de relació interpersonal afins als codis comunicatius de determinats centres escolars, entre d’altres, juntament amb el 
fet de disposar d’una situació econòmica que els permet sufragar el cost del transport o determinades quotes 
addicionals necessàries per a l’escolarització en determinats centres contribueix a explicar les causes d’aquest fenomen. 
L’obertura d’aquests espais de competència en el procés d’elecció escolar tendeixen finalment a reproduir dinàmiques 
significatives de segregació escolar (Burgess [et al.], 2007; Cullen [et al.], 2005; Gewirtz [et al.], 1995; Lauder i Hughes, 
1999; Waslander i Thrupp, 1995). 



 
 

 PROCÉS DELIBERATIU ENTORN DE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA CIUTAT DE GIRONA: PER A UN MODEL D’ESCOLARITZACIÓ MÉS EQUITATIU EN L’ACCÉS  
 I EN EL RESULTAT 

 
 
 

 
 

                                                                                                 

Coma Mucho
12/04/2013

Sistema gráfico

 

10 

 3.- FASES DEL PROCÉS DELIBERATIU 
 

Amb l’objectiu d’abordar la reflexió compartida i actualitzada entorn de la planificació educativa 
a la ciutat i des del punt de vista de les dues qüestions centrals que l’articulen –el model actual 
d’escolarització a la ciutat i els criteris que les famílies prioritzen a l’hora de triar escola–, es dissenya una 
metodologia que es desplega en 4 fases:  
 
 

 
 
 
FASE 1  
DEFINICIÓ EXHAUSTIVA, ANÀLISI INFORMATIVA INICIAL I ORGANITZACIÓ DEL PROJECTE 

 
Durant la fase 1 del procés, es planteja l’organització efectiva del procés deliberatiu i es defineix 
el marc metodològic sobre el qual s’articularà. En aquest sentit i per tal de garantir un procés útil, 
participat i adaptat al territori, així com per assegurar-ne  l’avaluació, seguiment i transparència, 
es crea una estructura orgànica composta per dos òrgans:  
 
a) Nucli Impulsor: està compost pels referents institucionals del Servei Municipal d’Educació 
de la Regidoria d’Educació encarregats de liderar el projecte amb l’objectiu de facilitar les tasques 
de reflexió i treball de camp que cal dinamitzar durant el procés, generar retroacció constant i 
permanent sobre l’evolució i el desenvolupament de la seva quotidianitat.  
 
 b) Grup Assessor: està compost per persones de referència en l’àmbit de treball objecte 
d’estudi i l’integren diversos representants del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, de la Universitat de Girona, de les direccions de centres educatius, dels Plans de 
Desenvolupament Comunitari, de representants polítics, del tercer sector i la FAPAC i, finalment, 
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de persones de reconegut prestigi. Té l’objectiu principal d’ordenar i orientar el debat de tot el 
procés. 
 
En aquesta primera fase, es defineixen els diversos àmbits d’anàlisi prioritaris a partir de l’anàlisi i 
el tractament de la informació de context i de la posterior validació del Grup Assessor –sessió 1– i, 
alhora, es concreta, des del Nucli Impulsor, el cronograma, els diferents espais de debat, així com 
la tipologia del conjunt d’actors participants en el procés.  
 
 

 
 

 

FASE 2 
DIAGNÒSTIC COMPARTIT 

 

Un cop finalitzada la primera fase de definició i organització general del projecte i de validació 
experta del contingut temàtic del procés, la segona fase pren com a punt de partida la informació 
de context fruit del treball previ i inicia la fase deliberativa relativa al diagnòstic compartit dels 
diversos àmbits d’anàlisi per part del conjunt d’agents participants, amb l’objectiu principal de 
recollir-ne les  opinions i percepcions, organitzades en punts forts i àrees de millora (o punts 
febles).  
 
Així, es dissenyen, es dinamitzen i s’analitzen  quatre sessions de diagnosi amb representants de:  
 
• Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC): Pont Major, Girona Est i Santa Eugènia 
• Consell d’Educació Municipal (CEM) 
• Docents  
• Les AMPA (famílies)6  
 

 
 

                                                
6 Les sessions amb els representants de les AMPA abordaran, principalment, totes les qüestions relatives al bloc 
corresponent als criteris que les famílies prioritzen a l’hora d’escollir escola. 
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Finalment, s’elabora un informe de resultats de les diverses sessions deliberatives amb els diversos 
agents participants, i, prèvia acceptació per part del Nucli Impulsor del projecte, se’n contrasta i 
valida el  contingut a partir d’una segona sessió amb el Grup Assessor, i es confegeix la memòria de 
resultats de la diagnosi definitiva.  
 

          

          

 

FASE 3 
PROPOSTA DE CONSENS 

 

Un cop finalitzada la segona fase de diagnosi compartida, s’inicia la fase propositiva, l’objectiu de la 
qual és consensuar un conjunt de propostes que donin resposta a les necessitats detectades en la 
fase anterior, atenent les finalitats principals que persegueix el procés relatives a l’assoliment d’un 
model d’escolarització més equitatiu en l’accés i en els resultats. En aquest sentit, es pren com a 
punt de partida la informació generada de forma compartida a partir de les diverses sessions 
deliberatives inicials amb el conjunt d’agents participants, i es dissenyen, es dinamitzen i 
s’analitzen  quatre sessions de propostes7 que pretenen recollir les propostes de consens esmentades. 

                                                
7 Els perfils de participants d’aquestes  quatre sessions responen al mateix patró inicial per tipologies: a) Plans de 
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Un cop finalitzades aquestes sessions i a partir d’un informe de resultats, es du a terme una sessió 
d’avaluació tècnica en què s’incorpora un cinquè perfil de participants del procés, els responsables 
tècnics de les diverses àrees del consistori. Aquesta sessió té l’objectiu d’analitzar les diverses 
propostes resultants d’aquesta tercera fase i, alhora, avaluar-ne la viabilitat tècnica.   
 
Finalment, aquesta fase, amb la supervisió del Nucli Impulsor, finalitza amb una tercera sessió de 
treball amb el Grup Assessor amb l’objectiu de contrastar els resultats,  incorporar-hi nous 
elements que els acompanyin i validar-ne el contingut final. 
 
 

 
 

 

FASE 4 
RETORN DEL PROJECTE I PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

 

Un cop finalitzada la tercera fase de propostes, l’objectiu de la darrera fase és organitzar i 

dinamitzar una jornada de presentació, retorn i validació dels resultats del procés deliberatiu que hi 

incorpora el conjunt d’agents participants.  

 

 
 

L’objectiu és retornar els resultats obtinguts durant tot el procés deliberatiu i posar a debat final 

les propostes sorgides en la fase 3, per tal de validar-les de forma consensuada a criteri del conjunt 

de participants. 

 

                                                                                                                                                  
Desenvolupament Comunitari (PDC): Pont Major, Girona Est i Santa Eugènia, b) Consell d’Educació Municipal 
(CEM), c) Docents, d)   les AMPA (famílies). 
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Finalment, una vegada finalitzades les diverses fases del procés, s’elabora, es presenta i es valida 
l’informe final, l’objectiu del qual és incorporar tots els resultats obtinguts. 
 
Tot seguit, a tall de síntesi, s’il·lustra gràficament el conjunt de fases i continguts d’aquest procés 
deliberatiu: 
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4.- FASE DE DIAGNOSI 

 
4.1. Model d’escolarització actual a la ciutat 

1) Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escola: identificació de 
possibles vulneracions existents de dret d’accés:  

1.1. Valoració del grau de compliment del principi de gratuïtat en les condicions d’escolarització. 

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Oferta pública que garanteix l’accés de 
tot l’alumnat del barri 
- Oferta concertada per a alumnes amb 
situació social desafavorida a primària 
- Sistema de beques d’igualtat 
d’oportunitats de l’Ajuntament i del 
Departament d’Ensenyament 

- L’escolarització és gratuïta però el 
centre afegeix costos. 
- Sistema de beques insuficient  amb 
relació a les necessitats socials de 
l’alumnat 

Girona Est 

- Beques menjador per a secundària 
- Transport 
- El fet que les famílies decideixin 
escolaritzar els seus fills fora del sector és 
un indicador de possible èxit educatiu. 

- Diferència de costos entre els diferents 
centres educatius: cost d’activitats, 
material, uniforme... 
- Cost del trasllat a les escoles fora del 
sector 

Sta. Eugènia 

- La part formativa és gratuïta. 
- Oferta de places de primària pública 
suficient 
- Beques menjador 

- La part d’educació psicosocial no és 
gratuïta: espais de relació, extraescolars, 
excursions... 
- Cost del material escolar 
- Oferta insuficient de places de 
secundària 
- Les escoles concertades no garanteixen 
el principi de gratuïtat perquè la família 
ha d’assumir el cost de l’hora 
complementària. 

CEM 

- Als centres públics sí que és una 
realitat. 
- Mobilitat 
- En els barris existeix una cohesió de 
“vida de barri” i les seves entitats. 
- Els alumnes tenen l’opció d’anar a 
dinar a casa. 

- Hi ha una manca de places públiques. 
- No es compleix en els concertats 
(llibres, hores complementàries...) 
- Desplaçaments. Són un problema si 
són llargs o requereixen un cost 
econòmic. 
- Creació de guetos en determinats barris 

Docents 

- La gratuïtat del servei és possible, 
només falta la voluntat política. 
- Les matrícules d’infantil, primària i 
secundària són gratuïtes als centres 
sostinguts amb fons públics. 

- No existeix la gratuïtat total (material, 
sortides, SS, les AMPA). 
- Mancança de beques i ajudes 
econòmiques- Dels 0 a 3 anys s’ha de 
pagar. 
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Síntesi  

PUNTS FORTS: Es valora que l’oferta pública garanteixi l’accés de tot l’alumnat, així com també 
que existeixi oferta a l’escola concertada per a alumnes amb situació social desafavorida. Així 
mateix, es valora positivament els sistemes de beques que permeten la igualtat d’oportunitats (per 
exemple, les beques menjador) i també les facilitats quant a la mobilitat (transport). 

 
PUNTS FEBLES: Tanmateix, es considera que no existeix la gratuïtat total perquè els centres 
afegeixen costos (activitats, material escolar, sortides, SS,  les AMPA, trasllat fora del sector) que 
són desiguals i, alhora, el sistema de beques és, malgrat tot, insuficient  amb relació a les 
necessitats socials de l’alumnat (s’apunta especialment a la franja de 0 a 3 anys).  
 

1.2. Valoració de la discriminació d’alguns centres a determinat alumnat per raons  
socioeconòmiques i/o culturals.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Es garanteix l’escolarització de 
proximitat a primària. 
- L’escola pública amb lesfamílies i 
l’alumnat atesos de manera 
individualitzada, la qual cosa es nota 
positivament a l’institut 

- Mala planificació en el repartiment de 
l’alumnat, ja que l’institut rep molts 
alumnes de NEE que no són del barri 
- La major part de l’alumnat, 
pràcticament la totalitat, té una situació 
social desafavorida i per tant no hi ha 
integració real. 
- L’entorn familiar és el mateix que 
l’entorn de l’escola i, per tant, no saben 
barrejar-se amb alumnat d’altres 
cultures.  

Girona Est 
- Distribució equitativa dels alumnes de 
secundària als diferents centres educatius 

- Dificultats per pagar les quotes dels 
alumnes (mediació); la relació amb 
l’escola es basa en aquesta relació. 
- Escala dels valors de les famílies: 
alumnes que decideixen pagar les quotes 
i altres que no 
-  Prejudicis i estigmatització dels 
alumnes del sector quan van a l’institut 
- Falta de recursos per atendre  l’alta 
complexitat 

Sta. Eugènia 
- Existència de la comissió de garanties 
d’admissions 

- Existeix la percepció que es fan 
pràctiques fraudulentes en la 
preinscripció per evitar tenir alumnat 
amb necessitats socioeconòmiques.  
- L’ús de places de reserva per a NEE es 
fa servir per discriminar, convertint-les 
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en places ordinàries, tant a la pública 
com a la concertada. 
- La Comissió d’escolarització no té 
potestat a l’hora de decidir els membres 
de la Direcció en escoles concertades.  

CEM 

- Composició social equilibrada i 
heterogènia 
- Resultats acadèmics més bons en 
composició homogènia i creació 
d’escoles d’elit  

- Problemes amb l’atenció a la diversitat 
- Aparició d’escoles discriminades a 
causa de la creació d’escoles elitistes 
- El professorat i els recursos tendeixen a 
anar a les escoles elitistes.  

Docents 

- Als centres públics no hi ha 
discriminació. 
- Els centres no divulguen l’estat 
socioeconòmic de les famílies. 

- Als centres privats la matricula és cara i 
en els concertats, malgrat que no hi hagi 
matrícula en els centres sostinguts amb 
fons públic (privats concertats i públics), 
se sol demanar a la família una aportació 
econòmica voluntària però recomanable 
de fer. Això exerceix de barrera 
discriminatòria cap a algunes famílies. 
- Alguns PEC condicionen l’accés com 
ara: religió, gran despesa econòmica, 
metodologies específiques, uniformes...) 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora que es garanteixi l’escolarització de proximitat a primària i una certa 
distribució equitativa de l’alumnat de secundària als diversos centres educatius. Així mateix, 
alguns opinen que la composició social als centres escolars gironins és equilibrada i heterogènia. 
Alhora, es considera positiu el fet que existeixi una comissió de garanties d’admissions i els centres 
no divulguin l’estat socioeconòmic de les famílies.  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, es considera que existeixen problemes  amb relació a l’atenció a la 
diversitat i una mala planificació en el repartiment de l’alumnat (per exemple, en l’alumnat amb 
necessitats educatives especials, NEE: l’ús de places de reserva per a NEE sovint serveix per 
discriminar, convertint-les en places ordinàries) i aquest fet afecta negativament i majoritària en la 
seva integració social real (l’entorn de l’escola és el mateix que el de la família i aquest fet 
impedeix aprofitar i compartir el pluralisme cultural) i té incidència en termes d’estigmatització 
quan accedeixen a l’institut. Així mateix, entre altres qüestions, s’opina que existeix una falta de 
recursos per atendre alumnat d’alta complexitat.  
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1.3. Valoració del control de pràctiques fraudulentes (mecanismes que algunes famílies utilitzen 
per accedir als centres desitjats. Ex: falsejar dades d’empadronament, etc.)  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- La comissió de garanties fa el control 
d’aquestes pràctiques per  detectar-les. 
 

- Alguna família falseja les dades 
d’empadronament a secundària per 
poder canviar de centre. 
- Alguna família fa demandes i pressions 
a polítics per marxar del barri a altres 
escoles i se’ls escolta. 

Girona Est - Només són casos puntuals. - Aquests casos puntuals són per 
aconseguir beques.  

Sta. Eugènia  

- Falsejar dades d’empadronament per 
triar centres 
- La situació de pisos ocupats pot 
dificultar la veracitat dels 
empadronaments. 
- Aquest fet es dóna per la manca de 
places i per l’opinió d’aquests centres. 

CEM 
- Famílies coneixedores que s’impliquen 
en el funcionament del centre 

- Poca diversitat de famílies 

Docents 
- Existeix una política de privacitat de 
dades. 

- Centralització de la informació 
- Massa rigidesa respecte a les zones 
escolars 
- A causa de la privacitat de les dades és 
molt difícil demostrar les pràctiques 
fraudulentes. 
- No hi ha una manera àgil, còmoda i 
eficaç de fer les denúncies respecte a 
aquestes pràctiques. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament la tasca realitzada per la comissió de garanties en la 
detecció d’aquestes pràctiques fraudulentes, tot i que es considera que es produeixen en casos 
puntuals, en casos en què hi ha una manca de places en centres molt demandats i per evitar anar 
a centres amb mala reputació i, així, aconseguir ajudes econòmiques. 

PUNTS FEBLES: Degut a la privacitat de les dades familiars, és molt difícil demostrar les 
pràctiques fraudulentes. A més, el procés burocràtic a l’hora de denunciar-les fa molt complexa la 
correcció.  
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1.4. Valoració de la regulació no prou discriminatòria en funció de les condicions socials d’accés 
a l’escola.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 
- A secundària tots són casos socials, i 
això facilita una distribució equitativa. 

- Poques places per a casos socials 
- Hi ha casos que no arriben a ser socials 
però ho són igualment. 

Girona Est - El mapa de zonificació va permetre 
evitar la concentració en moltes escoles. 

- La zonificació no ha facilitat que les 
escoles amb places disponibles per estar 
socialment discriminades omplin places. 
- La zonificació entra en conflicte amb el 
principi d’elecció d’escola. 
- La zonificació actual no respecta 
necessàriament el principi de proximitat. 
- No es té en compte la condició social, 
sinó només la residència. 

Sta. Eugènia  

- El criteri de necessitats educatives 
especifiques (NEE) ha de ser revisat. 
- Hi ha una manca de recursos per 
atendre  la gran diversitat cultural. 

Docents  

- No hi ha coneixement de les polítiques 
existents. 
- És necessària una millora del sistema de 
zonificació. 
- Fer una distribució de recursos tenint en 
compte les diferents demandes dels 
centres 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament el mapa de zonificació per tal d’evitar la concentració 
d’alumnat amb condicions socials específiques en molts centres.  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, es considera que la zonificació a) no respecta necessàriament el 
principi de proximitat, b) entra en conflicte amb el principi d’elecció d’escola i c) no ha facilitat 
que algunes escoles amb places disponibles omplin places. Així mateix, es creu que el criteri de 
necessitats educatives específiques (CNEE) cal ser revisat per tal d’aconseguir un major equilibri. 
En termes generals, a més, es coincideix que hi ha un total desconeixement de les polítiques 
públiques existents.  
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2) Lluita contra la segregació escolar (composició social de l’alumnat):  

2.1. Valoració de l’accés a escoles que acullen alumnat amb grans diferències de condicions 
d’aprenentatge.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 
- L’accés a l’escolarització és fàcil. 
- Al barri hi ha secundària i dues ofertes 
de primària. 

- La localització perifèrica dels centres 
genera un tipus d’alumnat amb unes 
condicions d’aprenentatge empobrides. 
- El transport públic no facilita l’arribada 
de població diversa al territori. 

Girona Est 
- Hi ha accés per a tots els alumnes, 
però la recepció no és adequada. 
- La diversitat és enriquidora. 

- Molts dictàmens a 6è però no abans. Les 
diferències d’aprenentatge es veuen més a 
secundària. 
- L’acollida i l’atenció de cada centre és 
diferent. 

Sta. Eugènia - Hi ha una reserva de places de NEE a 
totes les escoles. 

- Activitats fraudulentes per a l’obtenció 
de places (per poder accedir a centres més 
demanats, informes mèdics dubtosos per 
accedir a la puntuació de malaltia 
crònica) 
- Places insuficients 
- La responsabilitat de la reserva de places 
de NEE és insuficient, perquè arriba 
alumnat fora de termini que no disposa 
d’aquestes places. 

CEM 

- Són famílies dels barris on hi ha el 
centre. Aquestes famílies s’ajuden entre 
elles. 
- Existència de programes i projectes 
per activar aquestes escoles 

- Adquisició d’un habitatge assequible en 
les zones perifèriques de la ciutat 
- Hi ha un èxode de les escoles de 
proximitat perquè les consideren 
segregades. 

Docents - Hi ha una gran riquesa cultural 
gràcies a la diversitat social de la ciutat. 

- S’hauria de fer un repartiment més 
equitatiu dels alumnes entre tots els 
centres i destinar-hi més recursos humans. 
- Alguns centres tenen ràtios molt 
elevades. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: A les escoles que acullen alumnat amb grans diferències de condicions 
d’aprenentatge, l’accés a l’escolarització és fàcil, tot i que de vegades la recepció no sigui 
l’adequada.  
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PUNTS FEBLES: Es considera que aquests centres es troben localitzats a la perifèria, fet molt 
unit al perfil de l’alumnat que en fa ús. Les famílies d’estatus socioeconòmic  mitjà alt fugen 
d’aquestes escoles, que consideren segregades (sense importar el criteri de proximitat). Una 
vegada més, s’està d’acord  amb el fet que s’hauria de fer un repartiment més equitatiu dels 
alumnes entre tots els centres (alguns tenen ràtios molt elevades) i destinar més recursos humans 
als centres amb alumnat amb grans diferències de condicions d’aprenentatge.  

2.2. Valoració de l’augment de la segregació de les escoles en els darrers anys.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major  

- Com que l’institut i l’escola tenen 
vacants reben alumnat d’incorporació 
tardana, rebotats d’altres centres, alumnat 
de CRAE... 
- A l’institut han augmentat molt els NEE 
d’altres zones de Girona. 
- La segregació s’ha incrementat a la 
pública i la concertada. El centre Carme 
Auguet sempre ha estat una escola 
segregada. 

Girona Est 

- Els professionals dels  tres centres 
posen un plus per treballar-hi, però fa 
que es cremin més aviat. 
- Les escoles del sector no són escollides 
com a prioritàries per treballar-hi i fa 
que influeixi en la motivació dels 
professionals. 

- La segregació a les escoles del sector fa 
que hi hagi cada cop un nivell més baix. 
Hi ha una acumulació de famílies que 
donen poc valor a l’escola. 
- Les   tres escoles de primària són 
utilitzades per famílies considerades 
marginades. 
- Manca de valoració social pels 
professionals que treballen en el sector 

Sta. Eugènia 

- Existència de projectes propis 
d’algunes escoles 
- Connexió de les escoles bressol amb 
les de primària 

- El mapa no és suficient per evitar la 
segregació. 
- La integració de les famílies implica 
voluntat d’un centre “millor”. Per tant, 
implica un empitjorament dels centres 
d’origen. 
- Alguns projectes propis han tingut 
resultats decebedors. 

CEM 

- Les escoles concertades han 
augmentat el  nombre de nouvinguts. 
- Baixa teòrica de ràtio a les escoles 
públiques 

- Les condicions d’aprenentatge no són  
les mateixes per a tothom. 
- Les escoles concertades han augmentat 
el nombre d’alumnat nouvingut i els han 
retallat els recursos econòmics. 
- Matrícula viva a les escoles on hi ha 
segregació 
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Docents - La proximitat de la família a l’escola 

- Contribueix a la creació de guetos 
- Els nivells de coneixement  de les 
famílies cada vegada són més baixos. 
- Augmenta el fracàs escolar en 
determinats centres 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: L’augment de la segregació d’algunes escoles no es valora positivament i, per 
fer-hi front, s’apunta a l’existència de projectes propis d’algunes escoles , així com la importància 
en la connexió de les escoles bressols amb els centres de primària. Es valora  positivament el fet 
que algunes famílies decideixin escolaritzar els seus fills/es fora del barri: és un indicador de 
possible èxit educatiu.  

PUNTS FEBLES: Es considera que la segregació ha augmentat a l’escola pública i concertada i 
que el mapa de zonificació no és suficient per evitar-la. En síntesi, es creu que els alumnes amb 
NEE es concentren en centres específics i que, a més, hi ha una concentració de centres on 
s’acumulen algunes famílies que donen poc valor al paper de l’escola i als seus professionals. Així 
mateix, es coincideix a assenyalar que la matrícula viva es concentra en escoles on hi ha 
segregació, la qual cosa contribueix a la creació de guetos i  a l’augment del fracàs escolar.  

2.3. Valoració de les polítiques públiques existents per pal·liar el creixement de la segregació 
escolar (ús d’instruments normatius i polítics per combatre-la. Ex: aplicació de les reduccions de 
ràtios als centres segregats, aprofitament de reserves de places per a la distribució equilibrada de 
l’alumnat amb NEE, ús de les adscripcions de centres per  revalorar algunes escoles, etc.)  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major - Tot Girona està sectoritzada. 

- L’accés de l’escola de Montjuïc a 
l’institut necessita resoldre el tema del 
transport. 
- La distribució no és equitativa per un 
problema de vacants. 
- Les polítiques de l’Administració no són 
suficients per pal·liar les mancances del 
territori. 

Girona Est 
- Ràtios petites a les escoles de primària 
- Adscripció dels centres de primària als 
instituts 

- Polítiques de contenció però que no 
generen canvi 

Sta. Eugènia Mateixes respostes que al punt 2.2.  
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CEM  

- NEE socials són  llistes i prou. Els criteris 
estan desfasats. 
- No hi ha una adscripció  de llar d’infants 
a l’escola. 

Docents  

- Existeixen, però no es coneixen i no 
funcionen, per tant són ineficaces i/o 
insuficients. 
- La distribució dels alumnes amb NEE 
està bé, però la realitat és diferent. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS:  Atesa la consciència de l’alt grau de desconeixement respecte a aquestes 
polítiques públiques, existeix una certa generalització i només s’assenyalen fortaleses en relació 
amb l’existència de ràtios baixes a les escoles primàries i l’adscripció dels centres de primària als 
instituts.  

PUNTS FEBLES: Així i tot, malgrat que es creu que les polítiques que l’Administració 
implementa resulten poc conegudes, s’afirma que aquestes són insuficients per tal de pal·liar les 
mancances existents al territori gironí i poc funcionals en relació amb la seva implementació, la 
qual cosa redunda en l’eficàcia escassa quant a resultats. Els criteris són correctes però difícilment 
són aplicables.  
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3) Fracàs escolar i abandonament educatiu:  

3.1. Valoració del fracàs escolar i abandonament educatiu a Girona ciutat.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Els centres treballen per disminuir el 
fracàs escolar. 
- Programes per augmentar l’èxit 
escolar. Treball en xarxa per 
aconseguir-ho 
- UEC 
- Projectes educatius amb resultats 
positius 

- Adscripció insuficient a primària 
- Manquen vacants i poca diversificació. 
- Els alumnes que són de fora del territori 
no tenen els recursos necessaris per assolir 
aquest èxit. 
- Dificultat per coordinar alumnes de 
barris diferents o d’altres pobles 

Girona Est 

- Treball en xarxa a causa de 
l’existència del protocol per combatre 
l’absentisme 

- Protocol poc efectiu, ràpid i confiable 
- Les famílies donen poca importància a 
l’escolarització dels seus fills/es. 
- Els models d’èxit no es basen en les 
persones que han estat escolaritzades. 
- Deficient treball pedagògic  

Sta. Eugènia - Protocol d’absentisme 
- Major sensibilització dels centres 

- Alguns centres no compleixen amb el 
protocol, tot i tenir coneixement dels casos 
d’absentisme, per evitar conflictes interns. 
- Les mesures no són suficients ni efectives. 
- Cal millorar en la prevenció de 
l’abandonament.  
- Les mesures s’apliquen tard. 
- Hi ha un augment en l’absentisme i 
abandonament escolar a secundària. 
- El sistema escolar no està preparat per 
acollir alumnes desmotivats  

CEM  
- No disposem de dades per fer la 
valoració. 

Docents  

- Hi ha alguns alumnes que quan es 
graduen  a secundària no tenen prou nivell 
per fer un cicle formatiu i acaben perduts 
en el sistema. 
- Hi ha una manca de places a l’escola 
taller. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament el fet que existeixin programes, projectes educatius i 
treball en xarxa endegats amb resultats positius: molts centres, amb una major sensibilització, 
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treballen per disminuir el fracàs escolar i l’abandonament educatiu a la ciutat.  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, hi ha força elements que s’apunten com a aspectes de millora,  
com ara: a) l’adscripció insuficient a primària, b) la mancança de vacants i la poca diversificació, 
c) el fet que l’alumnat de fora del territori no tingui els recursos necessaris per assolir aquest èxit, 
d) la dificultat de coordinació de l’alumnat de barris diferents, e) la manca d’un protocol per 
combatre l’abandonament poc efectiu, ràpid i confiable, f) el fet que algunes famílies no donin 
gaire importància a l’escolarització dels seus fills/es, g) la manca de preparació del sistema escolar 
per acollir alumnes poc motivats, entre d’altres. Totes aquestes febleses redunden en un augment 
de l’absentisme i l’abandonament escolar (sobretot a secundària) i que determinat alumnat es 
graduï amb un nivell educatiu molt baix. Es destaca la manca de dades quantitatives i un estudi 
en profunditat sobre aquest àmbit.  

3.2. Valoració de les polítiques públiques existents per fer front al fracàs escolar i abandonament 
escolar prematur.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major - Protocol d’absentisme - No es pot garantir que els casos siguin 
resolts. 

Girona Est - TIS a les escoles de primària 
- Manca de la figura educador/a social als 
instituts 
- No hi ha alternatives a l’expulsió. 

Sta. Eugènia  

- Els instituts són massa grans. 
- Poques mesures per a l’atenció a la 
diversitat 
- Falta més formació per als professionals 
- Manca de planificació i prevenció de 
l’augment del fracàs escolar 

CEM  - No disposem de dades per fer valoració. 

Docents 
- Existeixen projectes d’inserció social 
on es fa una gran labor. 

- Hi ha un gran desconeixement de les 
polítiques públiques existents, però si n’hi 
ha, són insuficients. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Malgrat el gran desconeixement entorn de les polítiques públiques existents per 
fer front al fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur, es destaca com a  positiva 
l’existència d’un protocol per combatre l’absentisme, de TIS a l’escola primària i també d’alguns 
projectes d’inserció social.  
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PUNTS FEBLES: Malgrat l’existència de protocols, programes i projectes per atènyer el 
problema, s’apunta a una manca de planificació, prevenció i dotació de recursos per fer-ho amb 
garanties d’èxit. Així i tot, es  destaquen elements que no ajuden a fer-hi front i existeix la 
percepció que: a) manca  la figura de l’educador/a social als instituts i més formació per als 
professionals, b) no existeixen alternatives a l’expulsió del centre, c) alguns instituts són massa 
grans, i d) hi ha poques mesures per a l’atenció a la diversitat.  

3.3. Valoració de la transversalitat i actuació integrada  pels diferents agents de la comunitat 
educativa de la ciutat  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Treball en xarxa que s’ha anat 
incrementant els darrers anys 
- Servei comunitari 
- Traspàs d’informació de primària a 
secundària 

- Falta més coordinació entre les escoles i 
els instituts. 

Girona Est 

- Existència del pla comunitari per fer 
treball en xarxa 
- Professionals amb ganes de provar 
nous models d’escola 

 

CEM  - No disposem de dades per fer valoració. 

Docents  

- No existeix coordinació real/efectiva ni 
una unitat per part dels agents implicats. 
- Ineficiència en la gestió de recursos  
- Segregació per etapes educatives 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament l’increment en el treball en xarxa en els darrers anys (per 
exemple: a través de plans comunitaris, servei comunitari, traspàs d’informació de primària a 
secundària) i es considera que hi ha professionals amb ganes de provar nous models d’escola.  

PUNTS FEBLES: Malgrat això, es creu que encara falta una major i millor coordinació i gestió 
entre els agents implicats i els recursos existents (de vegades, gestionats ineficientment). S’apunta, 
sobretot, a la manca de coordinació entre escoles i instituts i a la segregació per etapes educatives.  
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4) Formació al llarg de la vida:  

4.1. Valoració de l’educació infantil de primer cicle (oferta de places, instal·lacions, professorat, 
mètode d’ensenyament, etc.).  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 
- Aposta per nous projectes d’innovació 
educativa 

- Les instal·lacions, especialment en les 
concertades, no són prou adequades. 

- Cal una millora de les metodologies 
d’ensenyament. 

Girona Est 

- Diversitat de perfil de famílies 

- Més implicació i vinculació de les 
famílies 

- Places, beques i instal·lacions 

- Dificultat dels diferents agents socials i 
educatius per generar canvis a les famílies 

- Pocs recursos 

Sta. Eugènia  
- Insuficient oferta de places per a la 
demanda existent 

Docents 

- Hi ha espai disponible en els centres 
públics. 
- Hi ha un canvi de mentalitat de 
l’assistència a l’educació. 

- Hi ha dificultats per accedir a places 
públiques en determinades zones. 
- Salaris baixos en docents d’educació 
infantil 
- En algunes zones, els nens/es no van a 
l’escola bressol. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament l’aposta per nous projectes d’innovació educativa, amb 
una major implicació i vinculació de les famílies en el model pedagògic, alhora que es constata 
l’existència de places, beques i equipaments. Se’n destaca els projectes educatius a les llars 
d’infants (on hi ha una mirada vers les necessitats dels infants i bones ràtios). Així mateix, els 
barris més deprimits disposen d’una oferta d’escola bressol digna.  

PUNTS FEBLES: Malgrat això, hi ha pocs recursos disponibles, poques places públiques a 
determinades zones del territori per a la demanda existent, certa dificultat  dels diferents agents 
socials i educatius per tal de generar canvis a determinades famílies, i la necessitat de seguir 
millorant en les metodologies educatives. Així mateix, s’apunta que els alumnes amb NEE 
d’escola bressol no poden estar dins les escoles bressol de la Generalitat perquè no poden gaudir 
de les ajudes municipals, fet que fa inviable que la família pugui assumir-ne el cost.  
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4.2. Valoració de l’accés a l’educació  postobligatòria (més enllà dels 16 anys).  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Hi ha un acompanyament per als 
casos més difícils des dels serveis 
socials. 
- Reforços per als alumnes 
d’ensenyament postobligatori , tant 
cicles com batxillerat 
- Consells orientats de diferents 
professionals en xarxa 

- Els alumnes que no acrediten, tenen 
dificultats per entrar a PFI. 
- Manquen places de  postobligatori. 
- La nota mitjana condiciona molt a l’hora 
d’entrar en alguns recursos. 
- Condicions econòmiques desfavorables 
- Dificultat d’accés a beques 
- Alumnes indocumentats 

Girona Est 
- Cada vegada hi ha més alumnes que 
estudien ensenyament postobligatori. 

- Baix índex de graduats en ESO 
- Augment de les notes d’accés 
- Escassos recursos econòmics 

Sta. Eugènia - Major oferta que a educació infantil 

- Falten cicles formatius amb visió de 
futur. 
- Falta equilibrar l’oferta. 
- És necessària una major flexibilitat en 
l’oferta de batxillerat. 

Docents 

- Augment de l’oferta en cicles 
formatius 
- Batxillerat gratuït en escoles 
públiques 
- Presència de programes de garantia 
juvenil 

- Manca d’oferta en cicles formatius molt 
sol·licitats. Crea un excés de places de 
batxillerat amb estudiants que no volen 
ser-hi. 
- Calen més programes. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament l’augment d’alumnat que estudia educació 
postobligatòria, així com  l’oferta en cicles formatius, la gratuïtat en el batxillerat, la presència de 
programes de garantia juvenil, i l’acompanyament des de serveis socials per als casos més 
complexos.  

PUNTS FEBLES: Malgrat això, es considera que hi ha prou elements per millorar,  com ara: a) la 
manca de places, b) el condicionament de la nota mitjana quant a l’accés a alguns recursos, c) la 
dificultat d’accés i oferta de beques, d) el perfil d’alumnat indocumentat o amb condicions 
econòmiques desafavorides, e) el baix índex de graduats en ESO, f) l’equilibri i la manca d’oferta 
en cicles formatius amb visió estratègica de futur o bé molt sol·licitats, i g) la manca de flexibilitat 
en l’oferta de batxillerat.  
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4.3. Valoració de la relació entre el mercat laboral i la formació.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Alguns programes han assolit grans 
resultats en alumnes amb situacions 
desafavorides i, a més, segueixen 
estudiant en diferents cicles formatius 

- Nivell molt baix d’alumnes del barri que 
segueixen els estudis  postobligatoris i que 
tenen dificultat per entrar al mercat 
laboral. 

Girona Est 

-Increment de recursos per afavorir la 
inserció de joves al barri: dispositiu 
jove d’inserció sociolaboral (mòduls 
diversos de formació i 
acompanyament a la cerca de feina).  
-Participació de joves del barri en el 
Programa de Garantia Juvenil 
(finalitza el 2020) 

- Poca relació entre el món laboral i els 
centres educatius 
- Manca  de coordinació  entre  recursos  
laborals  (dispositiu d’inserció i Fem Feina) i 
centres educatius del barri 

Sta. Eugènia 

- Una gran millora recent en aquest 
aspecte (PQPI, FP dual, projecte 
singular...) 
- Gran flexibilitat en cicles formatius 
- Inici d’ús de metodologies més 
relacionades  a adquirir competències 
per a la vida en l’ensenyament 
obligatori 
 

- Caldria una obertura major de la borsa 
d’empreses 
- Cal una millora de la formació per a 
docents en aquesta línia (sobretot formació 
contínua) 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es valora positivament les millores implementades per incrementar la relació, a 
través de l’increment de recursos i la creació de programes  diversos: a) recursos per afavorir la 
inserció de joves al barri (per exemple, el dispositiu jove d’inserció sociolaboral, el programa de 
garantia juvenil), b) la millora en PQPI, FP dual, projecte singular, i c) la flexibilitat en els cicles 
formatius.  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, es considera que encara queda molta feina per fer, la qual ha 
d’anar acompanyada d’una millor coordinació entre els diversos nivells administratius: a) manca 
de coordinació entre recursos laborals (Fem Feina i dispositiu d’inserció) i centres educatius de 
barri, b) manca d’obertura a la borsa d’empreses, c) manca de formació per a docents, sobretot en 
formació contínua, d) manca de recursos d’inserció laboral de proximitat, especialment en alguns 
sectors (Pont Major i Girona Est), e) no existeix l’escola per a pares/mares.  
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4.4. Valoració dels serveis de formació permanent a la ciutat.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major - Interès i actitud positiva de docents i 
serveis de formació 

- Coordinació feble entre diferents agents 
que ofereixen formació 
- No hi ha un pressupost des del 
Departament d’Ensenyament. 

Girona Est - Existència de formació en línia 

- Poca facilitat d’horaris i elevat cost 
econòmic 
- Oferta limitada d’alguns àmbits de 
coneixement 
- No hi ha possibilitat d’oferta  
semipresencial.  
- Falten cursos de reciclatge que patrocini 
l’Ajuntament. 

Docents 
- Existeixen diferents recursos a la 
ciutat que fan formació al llarg de la 
vida: biblioteques, centres cívics, etc. 

- Limitació  en  l’accés  de  joves  sense  
GESO  (16  anys)  a  l’escola d’adults 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es considera que hi ha un interès i una actitud positiva en relació amb aquest 
aspecte: existeixen diversos recursos, tant presencials com en línia, que ajuden a una formació 
permanent al llarg de la vida.  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, es considera que existeix una manca generalitzada de recursos. Es 
destaquen, en síntesi, els següents aspectes de millora: a) coordinació feble entre els diferents 
agents que ofereixen formació, b) poca facilitat d’horaris i elevat cost econòmic, c) oferta limitada 
d’alguns àmbits de coneixement, d) no hi ha oferta de tipus semipresencial, e) manquen cursos de 
reciclatge patrocinats per l’Ajuntament, f) existeix una limitació en l’accés de joves sense GESO 
(16 anys) a l’escola d’adults, i g) manca una oferta d’alfabetització operativa per a la millora de 
l’ocupabilitat.  
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5) Formació més enllà de l’horari lectiu:  

5.1. Valoració dels serveis i activitats gratuïtes o a preus assequibles.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major  

- Poques places i no estan disponibles a 
tots els barris 
- Inexistència de beques per anar a clubs 
i/o activitats privades o públiques 
- Falta dinamització educativa en el 
Projecte Patis Oberts. 

Docents 

- Existència de beques de l’Ajuntament 
per a diverses activitats 
- Centres oberts, cívics, conservatori... 
- Oferta de centres extraescolars 
- Projecte Pigmalió 

- Poques places en casals d’estiu i 
dificultats horàries. 
- Alguns projectes no arriben a qui ho 
necessita. 
- Falta d’oferta d’activitats gratuïtes 
- La logopèdia i el tractament de NEE 
haurien de ser gratuïtes i de fàcil accés. 

CEM 

- Des del PEIC  la coordinadora  de les 
AMPA, que gestiona activitats  
extraescolars  de   les  escoles  del   
barri,  es financen beques esportives i 
tallers d’estudi assistit. 

- Falta dinamització educativa en el 
Projecte Patis Oberts  
- Dificultats  per  organitzar  des  de  
l’institut  activitats extraescolars,  atès  
que  amb  l’horari  intensiu  marxen  a 
casa i dinen tard i no solen tornar al 
centre 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es destaquen diversos elements valorats positivament,  com ara: a) l’existència 
de beques de l’Ajuntament per a diverses activitats, b) el paper exercit pels centres oberts, cívics, 
conservatori, etc., c) el projecte Pigmalió, d) el finançament de beques esportives i tallers d’estudi 
assistit  del PEIC, coordinadora  de les AMPA, e) l’oferta d’activitats extraescolars becades, f) 
l’experiència d’aprofitament de menjadors de primària per a alumnes de secundària  lligada amb 
activitats extraescolars, i g) la jornada intensiva  a secundària, que ha aconseguit una reducció de 
joves amb tendències a l’absentisme.  

PUNTS FEBLES: Malgrat això, es constata la falta d’oferta d’activitats gratuïtes (poques places i 
no disponibles a tots els barris) i dificultats horàries, la qual cosa genera dificultats a l’hora de 
dinamitzar i organitzar projectes i activitats. S’apunta més concretament també que alguns 
projectes no arriben a qui ho necessita i que existeix una falta de dinamització educativa en el 
Projecte Patis Oberts.  
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5.2. Valoració de les polítiques públiques adreçades a compensar les diferencies socials en capital 
educatiu i cultural.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

CEM - Barems en funció de la renda a les 
llars d’infants i servei d’esports 

- Acompanyament en l’elecció i 
seguiment de l’activitat 

Docents 

- Existència d’ajuts, beques... 
- Augment del pressupost en serveis 
socials 
- Rapidesa en l’actuació i gestió 
continuada 
- Existència dels agents tutors de la 
policia municipal 

- Desequilibri entre les places del centre i 
la perifèria de la ciutat 
- La matrícula viva (sovint nens/es amb 
NEE)  sol acabar  en centres de la 
perifèria. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: S’apunten diversos aspectes positius, com ara: a) l’existència de barems en 
funció de la renda a les llars d’infants i el servei d’esports, b) l’existència d’alguns ajuts i beques, c) 
l’augment dels pressupostos en serveis socials, d) la rapidesa en l’actuació i la gestió continuada, i 
e) l’existència dels agents tutors de la policia municipal.  

PUNTS FEBLES: Malgrat això, es constata la falta d’oferta d’activitats gratuïtes (poques places i 
no disponibles a tots els barris) i dificultats horàries. Es destaca el fet que les polítiques públiques 
actuals són de contenció i no de promoció (no compensen les diferències socials), alhora que hi 
manca una transversalitat que faci front a aquesta problemàtica, més enllà de l’existència de 
pressupostos ordinaris adreçats a combatre les diferències socials en capital social i educatiu.  
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6) Atenció de la diversitat educativa:  

6.1. Valoració de l’acollida de l’alumnat d’origen immigrant.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Pont Major 

- Existeix un pla d’acollida en el 
PEC. Els centres amb major nombre 
d’alumnat immigrant  disposen 
d’una aula d’acollida. 
- Les aules d’acollida venen dotades 
amb professorat de suport,suport de 
l’Ajuntament en les beques menjador 
que no són cobertes o ho són 
parcialment. 

- A l’inici d’aquest curs es van reduir les 
aules d’acollida. 
- La distribució de l’alumnat immigrant 
no és equilibrada. 
- Hi ha diferències entre centres públics i 
privats i també entre els mateixos centres 
públics. 
- La presència d’alumnat immigrant 
accentua l’increment progressiu d’aquest 
col·lectiu per la marxa de l’alumnat 
autòcton i la cobertura de vacants per part 
de més immigrants. 

Girona Est 

- Existència de les aules d’acollida als 
centres públics 
- Millora de la sensibilització amb 
aquestes situacions 

- Cal una millora del sistema d’assignació 
amb un millor recull de dades. 
- Manca de recursos per atendre casos 
particulars 
- Les aules d’acollida d’alguns centres 
estan col·lapsades mentre que d’altres no 
tenen gairebé demanda. 

Sta. Eugènia - La majoria de les escoles i l’institut 
del barri tenen una aula d’acollida. 

- Dificultats en l’oferta formativa 
d’alumnat nouvingut amb 15 anys: sovint 
no arriben a acreditar el GESO i després 
tampoc no poden accedir a l’escola 
d’adults. 
- Coordinació pel que fa a les actuacions a 
nivell de ciutat  amb relació al pla 
d’acollida a nivell local i de centres 
educatius de l’alumnat nouvingut: 
coordinació a nivell de lleure, de formació 
contínua (itinerari), etc. 

  

Síntesi 

PUNTS FORTS: Es considera que ha augmentat la sensibilització en aquestes situacions i que és 
un recurs essencial per al progrés acadèmic de l’alumnat. A més, es creu que la majoria de les 
escoles i instituts tenen una aula d’acollida. Més enllà d’aquests elements positius, també s’apunta 
al fet que: a) existeixi un pla d’acollida en el PEC i que b) les aules d’acollida estiguin dotades amb 
professorat de suport (l’Ajuntament dóna suport en les beques menjador que no són cobertes o ho 
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són parcialment).  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, es constata que hi ha hagut una reducció d’aquest recurs atesa la 
manca de pressupost, la qual cosa genera una distribució no equitativa en els centres escolars (la 
distribució de l’alumnat immigrant no és equilibrada) i un cert col·lapse del servei en molts casos 
(mentre que en d’altres, no hi ha gairebé demanda). A més, existeixen diferències entre centres 
públics (i entre ells) i privats, i s’apel·la a una major coordinació en les actuacions a nivell de 
ciutat  amb relació al pla d’acollida (lleure, formació contínua, etc.). Així mateix, cal millorar la 
metodologia per tractar l’acollida de menors immigrats.  

6.2. Valoració de l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives específiques. 

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Docents 

- L’existència d’USEE i aules 
d’acollida 
- Les escoles de màxima complexitat 
en NEE tenen més recursos humans 
i econòmics. 
- L’oferta específica de recursos 
educatius municipals per a alumnes 
amb NEE 
- Alguns programes (Rossinyol) 
- Participació de joves de 3r i 4t 
d’ESO de l’institut en el Projecte 
Singular (mesura d’AD)  

- La dificultat d’aconseguir una distribució 
equitativa dels NEE 
- La concentració dels NEE  en 
determinats barris no afavoreix la 
integració social i cultural. 
- Manquen recursos als departaments 
d’orientació dels centres educatius: 
formació docents, recursos i estratègies, 
coordinació xarxa d’orientació de la ciutat, 
etc. 

CEM  

- La tramitació és molt complicada i lenta. 
- Manca de recursos a causa de l’alta 
demanda 
- Hi ha alumnes que tenen NEE, però no 
s’ha pogut detectar. 
- Manca de formació específica dels 
docents 
- Poca atenció per part dels serveis sanitaris 
- Dificultats en el treball en equip 
- Els professionals dels serveis sanitaris no 
entren al centre. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Malgrat l’absència significativa d’elements forts, es destaca a) l’existència de les 
aules d’acollida i de l’USEE, b) la major dotació de recursos humans i econòmics per part de les 
escoles de màxima complexitat en NEE, c) l’oferta específica de recursos educatius municipals, d) 
l’existència de programes (Rossinyol), o e) la participació  de joves de 3r i 4t d’ESO i de l’institut en 
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el Projecte Singular.  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, es constata un desequilibri en la distribució d’aquest alumnat, la 
qual cosa dificulta la seva atenció. A més, es valora que a) la tramitació és complexa i lenta, b) 
existeix una manca de recursos a causa de l’alta demanda (sobretot, als departaments d’orientació 
dels centres educatius), c) la manca de detecció d’alumnes NEE, d) la manca de formació 
específica dels docents, e) la manca d’atenció per part dels serveis sanitaris, f) les dificultats en el 
treball en equip i la coordinació en xarxa d’orientació a la ciutat, i g) la distribució poc equitativa i 
la concentració d’alumnat NEE en determinats barris, fet que no afavoreix la integració 
sociocultural.  

6.3. Valoració de la capacitat del sistema educatiu  a donar resposta a la diversitat d’estils de 
socialització i formes d’aprenentatge.  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Docents - No els coneixem. 

-  Rigidesa del sistema educatiu per 
adaptar-se i donar resposta a les diverses 
necessitats 
- No hi ha suficient autonomia en els 
centres per donar resposta. 

CEM 
- Els alumnes amb procedència 
familiar d’un bon nivell cultural 
tenen un millor rendiment. 

- La majoria d’alumnes no tenen una 
procedència familiar d’un bon nivell 
cultural. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: Existeixen noves metodologies que resulten prou eficaces per tractar el 
problema (malgrat que són força desconegudes).  

PUNTS FEBLES: Tanmateix, la rigidesa del sistema educatiu dona poc marge als centres per 
posar-les en marxa i adaptar-s’hi. Alhora, es constata que hi ha un gran desconeixement respecte 
a aquest punt.  
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6.4. Valoració del pes específic de l’origen socioeconòmic de l’alumne (barreres econòmiques, 
socials, culturals) en el rendiment escolar (desigualtats en els resultats educatius).  

GRUPS PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Docents  
- Les famílies d’origen socioeconòmic baix 

tenen menys expectatives. 

 

Síntesi 

PUNTS FORTS: No se’n destaquen.  

PUNTS FEBLES: Es considera que hi ha una alta correlació entre fracàs escolar i fracàs social.  
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4.2. Criteris que les famílies prioritzen a l’hora d’escollir centre educatiu 
 

1) Factors de tria:  

1.1. Valoració de la proximitat com a factor que influeix en la tria/destria de centre educatiu 
(accés a P3 / accés a ESO)  

Afecta positivament, perquè... Afecta negativament, perquè... 
- Afavoreix la conciliació familiar, si és a 
prop, i les relacions entre nens/es de la 
mateixa zona. 
- Es contribueix a la riquesa de barri. 
- Més comoditat 
- Disminueix l’absentisme escolar 

- Dificulta la conciliació, si és lluny 
- Hi ha altres criteris que els pares/mares 
consideren més importants que la proximitat. 
- T’encasella en el barri. 
-  El projecte educatiu escolar no és atractiu o 
adequat per a la realitat social de la família 

 

Síntesi 

La proximitat és considerada, a criteri de les famílies participants en el procés, com a factor 
bastant important i influeix molt a l’hora de d’escollir o descartar el centre educatiu sempre que a 
la família li agradi l’escola i el projecte educatiu.  

• Afecta positivament, perquè: a) disminueix l’absentisme escolar, b) genera comoditat, c) 
afavoreix la conciliació familiar i les relacions interpersonals (entre alumnat de la mateixa 
zona).  

• Afecta negativament, perquè: a) és endogàmic, b) genera homogeneïtat, c) de vegades el 
projecte educatiu no és adequat a la realitat social on s’inscriu.  

• Diferències del criteri de proximitat entre l’accés a P3 i a ESO: A ESO l’alumnat pot anar 

sol fins al centre, fet que els atorga autonomia personal. Malgrat això, a ESO es té més en 

compte les relacions socials que no pas la proximitat i, alhora, hi ha més oferta de centres de 

P3 que d’ESO.  

• Quan afecta més: Afecta més a P3 i quan es tenen fills/es a primària i ESO. També s’apunta 

a aquelles famílies amb condicions socioeconòmiques desafavorides.  

• On afecta més: A les zones on els desplaçaments resulten més difícils les famílies disposen de 

menys recursos econòmics o tenen més difícil desplaçar- s’hi.  
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1.2. Valoració de la composició social com a factor que influeix en la tria/destria de centre 
educatiu (accés a P3 / accés a ESO)  

Afecta positivament, perquè... Afecta negativament, perquè... 

- Quan hi ha una bona relació interpersonal 
permet conèixer altres cultures i afavoreix  
l’adaptació de la realitat social. 
- Estimula la tolerància dels nens/es. 
- Facilita la convivència. 

- Quan  no hi ha una barreja de tipologia cultural 
la integració dels alumnes nouvinguts és difícil. 
- Generalment, les famílies d’altres nacionalitats 
són també famílies amb pocs recursos econòmics.  
- Quan el percentatge d’immigrants és molt 
elevat, condiciona el seu aprenentatge 
dràsticament. 
- No promou la diversitat. 

 

Síntesi 

La composició social és un factor considerat com a molt important per part de les famílies 
participants, atès que condiciona molt a l’hora d’escollir o descartar centre educatiu.  

• Afecta positivament, perquè: la composició social diversa és positiva –si és equilibrada– ja 
que facilita la convivència intercultural i estimula la tolerància i l’adaptació a la realitat social.  

• Afecta negativament, perquè: a) el percentatge d’alumnat nouvingut genera una altra 
concentració i, de retruc, la diversitat no es dona en termes reals i es generen dificultats en 
l’aprenentatge, b) el fet que moltes famílies amb problemes socioeconòmics es concentrin als 
mateixos centres i n’afecti l’aprenentatge de l’alumnat, c) la mobilitat de centre esdevé més 
problemàtica a mesura que l’alumnat es fa més gran.  

• Quin tipus de família es fixa més en aquests elements a l’hora de triar o descartar el 

centre on estudiaran els seus fills i filles? Sobretot, les famílies autòctones.  

• On viuen aquestes famílies?Les famílies autòctones d’un nivell socioeconòmic elevat eviten 

viure a zones de la perifèria amb alts percentatges de població migrada.  

• A quins centres passa? Sant Narcís, Santa Eugènia i Pont Major tenen un percentatge elevat 

de alumnat immigrant amb dificultats econòmiques.  
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1.3. Valoració del projecte educatiu com a factor que influeix en la tria/destria de centre 
educatiu (accés a P3 / accés a ESO)  

Afecta positivament, perquè... Afecta negativament, perquè... 
- L’educació dels alumnes és finalment 
l’objectiu fonamental. 
- El projecte educatiu és la base del 
funcionament del centre. 
- Permet escollir a les famílies. 
- Un projecte bo i modern pot donar vida a 
un centre que en principi no era atractiu per 
a les famílies. 
- Família i escola comparteixen coherència 
educativa. 

- Si el projecte no és atractiu dissuadeix  les 
famílies. 
- Si el projecte és pobre, afectarà molt 
negativament als alumnes del centre. 
- Alguns docents tenen dificultats  de canviar a 
metodologies més innovadores.  

 

Síntesi 

El projecte educatiu és un factor considerat com a molt important, tot i que no és una opinió 
unànime.  

• Afecta positivament, perquè: a) la família i l’escola comparteixen una coherència educativa, 
b) un projecte educatiu bo i modern pot donar vida a un centre que, en principi, no era 
atractiu per a les famílies.  

• Afecta negativament, perquè: a) calen més recursos i més energia per part de l’equip 
directiu del centre si es vol que un projecte educatiu hi doni vida, b) de vegades és difícil 
aconseguir que s’aposti per una escola que ha estat emmarcada com a conflictiva.  

• Quin tipus de famílies es fixa més en aquest criteri? Les famílies que s’informen i estan 

realment preocupades per l’educació dels seus fills/es i també aquelles que tenen un elevat 

nivell cultural (no necessàriament formatiu).  

• Quin factor afecta més a l’hora de triar o destriar el centre? 1. La composició social, 2. El 

projecte educatiu, 3. La proximitat. 

 

 

 



 
 

 PROCÉS DELIBERATIU ENTORN DE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA CIUTAT DE GIRONA: PER A UN MODEL D’ESCOLARITZACIÓ MÉS EQUITATIU EN L’ACCÉS  
 I EN EL RESULTAT 

 
 
 

 
 

                                                                                                 

Coma Mucho
12/04/2013

Sistema gráfico

 

40 

1.4. Valoració d’altres factors específics de tria/destria de centre educatiu:  

Factors de tria prioritaris (accés a P3):  

1r) Que vagi al mateix centre que el seu germà/na, perquè “facilita la conciliació familiar”.  

2n) El seu projecte educatiu  

3r) El perfil de les famílies que hi porten els fills, perquè “l’educació ha de ser pública, 
accessible i de qualitat”.  

D’altres que es contemplen, per ordre d’importància: 

• El fet que sigui una escola pública  

• La proximitat al domicili o a la feina  

• L’alt nivell de resultats acadèmics que obtenen els seus alumnes 

• L’oferta d’extraescolars  del centre 

• La qualitat del servei de menjador 

Factors de descart prioritaris (accés a P3):  

1r) Una escola amb un perfil d’alumnes que no agrada 

2n) Una escola religiosa 

3r) Una escola amb un projecte educatiu que no agrada 

D’altres que es contemplen, per ordre d’importància: 

• Una escola situada molt lluny de casa  

• Una escola pública 

• Una escola privada concertada 

• Una escola amb una disciplina rígida 

• Una escola amb una disciplina permissiva 
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Factors de tria prioritaris (accés a ESO):  

1r) El seu projecte educatiu 

2n) Que vagi amb la majoria de companys/es de primària 

3r) L’alt nivell de resultats acadèmics que obtenen els seus alumnes 

D’altres que es contemplen, per ordre d’importància: 

• El fet que sigui una escola pública 

• La proximitat al domicili o a la feina 

• Que vagi al mateix centre que el seu germà/na 

• La seva oferta de batxillerat 

• El seu equip de professors 

• El seu nivell de disciplina  

Factors de descart prioritaris (accés a ESO):  

1r) Un centre amb un projecte educatiu que no agrada a les famílies 

2n) Un centre amb un perfil d’alumnes que no agrada a les famílies 

3r) Un centre religiós 

D’altres que es contemplen, per ordre d’importància: 

• Un centre privat no concertat 

• Un centre situat molt lluny de casa 

• Un centre públic 

• Un centre amb una disciplina rígida 

• Un centre sense batxillerat 
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2) Variables familiars:  

2.1. Valoració del pes del capital instructiu familiar en els factors de tria/destria de centre 
educatiu (accés a P3 / accés a ESO)  

Afecta positivament, perquè... Afecta negativament, perquè... 

- Si la família té un nivell educatiu elevat és més 
selectiva a l’hora d’escollir centre (tots els grups 
assenyalen que aquest és un punt fonamental).  

- Si la família té un baix nivell educatiu, és més 
probable que no valori positivament 
l’escolarització i per tant no  serà tan  selectiva 
(alguns grups creuen que aquest és un judici sense 
fonament). 
-  En tenir la capacitat d’escollir, certes escoles 
queden excloses per a segons quines famílies. 
- Convivència i relació escola-família més difícil 

- Les famílies amb menys formació no valoren tots 
els factors. Van als centres assignats sempre que 
l’esforç econòmic no sigui molt elevat. 

 

Síntesi 

• Afecta positivament, perquè:  a mesura que el nivell educatiu i cultural de les famílies creix, 
el rigor en la tria del centre educatiu també augmenta.  

• Afecta negativament, perquè: si la família té un baix nivell educatiu, és més probable que no 
valori positivament l’escolarització i, per tant, la selecció serà menys important. El fet que es 
tingui la capacitat d’escollir provoca que determinats centres quedin exclosos de la tria per 
part de determinats perfils de famílies.  

2.2. Valoració del pes de la procedència familiar en els factors de tria/destria de centre 
educatiu (accés a P3 / accés a ESO)  

Afecta positivament, perquè... Afecta negativament, perquè... 

- Si ets natiu de la zona, tens més coneixement 
dels projectes educatius i realitats dels centres. 

- La procedència familiar no és important en si, 
però si ho és el nivell socioeconòmic i educatiu (les 
famílies estrangeres tendeixen a tenir nivells 
baixos). 
- Si el percentatge d’alumnes estrangers d’una 
escola és molt elevat, les famílies locals la descarten 
(concepte repetit per molts dels grups). 

- Afinitat de cultures - Dificultat en la integració 
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Síntesi 

• Afecta positivament, perquè: les famílies locals tenen un coneixement més ampli sobre els 
projectes educatius i les realitats dels centres.  

• Afecta negativament, perquè: si el percentatge d’alumnes estrangers d’un centre és molt 
elevat, les famílies locals el descarten.  

 

2.3. Valoració del grau de coneixement de les següents variables en els factors de tria/destria 
de centre educatiu (accés a P3 / accés a ESO):  

2.3.1. Valoració del grau de coneixement dels criteris de puntuació per assignar places 
escolars. 

El grau de coneixement dels criteris de puntuació depèn de: 

- De la difusió per part de l’Ajuntament. 

- Tenir fill/es en edat escolar. 

- Canvi de cicle escolar. 

- La implicació de la família en l’educació dels fills/es. 

- El coneixement del sistema. 

2.3.2. Valoració del grau de coneixement de les escoles de proximitat.  

El grau de coneixement de les les escoles de proximitat depèn de: 

- Alguns grups valoren que els ciutadans autòctons amb fills/es tenen un millor coneixement. 

- Les jornades de portes obertes són molt útils en aquest aspecte. 

- Depenent de les prioritats familiars i de la seva implicació. 

- En funció del nivell sociocultural  de la família. 
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2.3.3. Valoració dels canals d’informació utilitzats en l’elecció de centre (i grau de 
coneixement). 

Segons ordre d’importància: 

1. Consultant familiars, amics i/o coneguts 

2. Adreçant-se directament a les escoles 

3. A través de l’escola bressol o llar d’infants on actualment va el fill/a 
 

El grau d’ús dels canals d’informació depèn de: 

• Si tenen accés als canals d’informació via Internet 

• Depenent de les necessitats 

 

El grau de coneixement dels canals d’informació depèn de: 

• Els canals més propers, ja que són més accessibles 

• La publicitat 

• La implicació familiar 
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5.- FASE DE PROPOSTES 
 

La fase de propostes, posterior a la fase de diagnosi compartida, té l’objectiu de consensuar un 
conjunt d’actuacions que persegueixin l’assoliment d’un model d’escolarització més equitatiu en 
l’accés i en els resultats, atenent als dos blocs d’estudi del present procés deliberatiu. En aquest 
sentit, la informació que segueix s’organitza segons aquests blocs.  
 
Bo i prenent com a punt de partida les necessitats detectades en la fase de diagnosi, les  quatre 
sessions deliberatives de propostes que s’hi desenvolupen amb el conjunt d’agents participants del 
procés8 recullen, en primer lloc, un total de 51 actuacions respecte al bloc corresponent al model 
d’escolarització actual a la ciutat de Girona i, en segon lloc, 35 actuacions a propòsit de les reflexions 
realitzades entorn els criteris de tria o descart de les famílies respecte al centre educatiu9. 
 
És important de considerar el fet que aquestes propostes són el resultat del treball realitzat en un 
primer estadi durant les diverses sessions deliberatives amb els agents implicats en el procés i, amb 
tot, apunten només alguns indicadors de cap a on s’hauria d’orientar el treball en un futur en 
aquest àmbit. En aquest sentit, les propostes descrites tot seguit constitueixen tan sols el punt de 
partida per a una anàlisi i treball posteriors més detallats entorn dels objectius, dels destinataris i 
dels agents implicats, entre altres qüestions contextuals que cal atendre detingudament per 
avaluar-ne la  viabilitat i la consegüent implementació.  
 
5.1. Model d’escolarització actual a la ciutat 

 
De la totalitat d’actuacions recollides (51), 22 actuacions corresponen als representants dels Plans 
de Desenvolupament Comunitari (PDC) –6 dels del PDC Santa Eugènia, 12 dels del PDC 
Girona Est, i 4 dels del PDC Pont Major–, 15 actuacions corresponen als representants docents, i, 
finalment, 14 actuacions als representants del Consell d’Educació Municipal (CEM).  
 
Tot seguit i abans d’aprofundir en el contingut ulterior de cadascuna de les propostes, es llista el 
conjunt d’aquestes actuacions proposades, organitzades per tipologia d’agents. Cal apuntar que,  
malgrat que algunes propostes hagin estat fetes des d’un espai de treball concret, atenguin al tipus 
d’agent que les formula i puguin fer referència a un barri de la ciutat o zona, són sempre 
propostes de ciutat: 

                                                
8 Els perfils de participants d’aquestes  quatre sessions responen al mateix patró inicial per tipologies: a) Plans de 
Desenvolupament Comunitari (PDC): Santa Eugènia, Girona Est i Pont Major, b) Consell d’Educació Municipal 
(CEM), c) Docents, d)  les AMPA (famílies).  
 
9 En relació amb aquest segon bloc, hi ha contribuït exclusivament la valoració realitzada per les famílies participants 
en el procés deliberatiu, així com els representants docents complementàriament. 
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• PDC Santa Eugènia (6 propostes): 
 

 

• Representants PDC Girona Est (12 propostes): 
 

PC
D

 G
ir

on
a 

E
st

 

• Replantejament del model d’escolarització de Girona Est: primària i secundària 

[7] 

• Ajudar als centres educatius a fer un canvi metodològic i organitzatiu adequat al 

context [8] 

• Incorporar perfils de professionals diferents als instituts (educadors, integradors, 

etc.) per poder atendre la diversitat dels alumnes [9] 

• Revisar la normativa interna dels centres referent a la convivència per cercar 

mesures educatives alternatives a l’expulsió [10] 

• Millorar l’eficàcia del protocol d’absentisme [11] 

• Emular altres experiències de models d’escolarització que tinguin èxit a l’hora 

d’atendre la diversitat [12] 

• Aprofitar els menjadors escolars com a espai educatiu [13] 

• Estimular la participació de les famílies als centres educatius [14] 

• Reconeixement i promoció de les escoles de primària del territori [15] 

• Repensar l’atenció a la diversitat a secundària [16] 

• Potenciar l’educació al llarg de la vida [17] 

• Potenciar l’acompanyament de famílies i joves en situacions de vulnerabilitat en 

l’escolarització [18] 

PC
D

 S
an

ta
 E

ug
èn

ia
 

• Municipalitzar la gestió de beques menjador escolar [1] 

• Implementació del model “Escola a temps complet” [2] 

• Abandonament del model d’instituts “macro” [3] 

• Millorar la informació de l’oferta educativa i les característiques dels centres a les 

famílies amb risc d’exclusió social o amb dificultats [4] 

• Garantir la distribució equitativa de l’alumnat a partir de criteris poblacionals [5] 

• Educació social i cultural integral a secundària [6] 
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• Representants PDC Pont Major (4 propostes): 
 

PD
C

 P
on

t M
aj

or
 

• Diagnòstic, distribució i dotació de recursos als centres per a l’atenció 

de l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE) [19] 

• Tancament temporal de l’escola pública Carme Auguet i repartiment dels alumnes 

a d’altres centres [20] 

• Augment de la dotació econòmica d’ajuts als centres per a situacions de famílies  

en situacions de vulnerabilitat i creació d’un sistema que afavoreixi la implicació de 

les famílies perceptores d’ajuts en una xarxa veïnal (projecte de  barri/comunitat) 

[21] 

• Facilitar la mobilitat del barri cap al centre de la ciutat amb el transport 

públic[22] 

 
 
• Representants docents (15 propostes): 
 

D
oc

en
ts

 

• Aprofundir en el vincle entre l’escola bressol i les escoles d’infantil i primària [23] 

• Fomentar el vincle entre les escoles de primària i secundària [24] 

• Educació 0-3 més assequible per a tothom [25] 

• Afavorir dinàmiques per implicar més  les famílies a l’escola [26] 

• Millorar la xarxa de transports públics per accedir als centres de secundària [27] 

• Millorar la distribució de l’alumnat amb NEE [28] 

• Existència d’activitats extraescolars a tots els centres educatius [29] 

• Reforçar l’acollida i enfortir la integració de l’alumnat nouvingut [30] 

• Ampliar les UEC (Unitats d’Educació Compartida) i els mecanismes de segona 

oportunitat [31] 

• Establir àrees d’influència dels centres educatius a partir d’àrees concèntriques que 

garanteixin la proximitat real del domicili al centre educatiu [32] 

• Escola primària fins als 14 anys [33] 

• Escoles tallers per a nens/es fins als 16 anys (proposta d’adaptació curricular) [34] 

• Fomentar els cicles formatius de Formació Professional [35] 
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• Projecte Singular (programa d’adaptació curricular per a 3r i 4t d’ESO).Reforçar 

el vincle entre el món laboral i educatiu. [36] 

• Fomentar noves metodologies en l’educació [37] 

 

• Representants CEM (14 propostes): 
 

C
E

M
 

 

• Revisar, consensuar i contextualitzar la definició i els criteris NEE [38] 

• Fer un retorn dels resultats del projecte Procés deliberatiu entorn del model d’escolarització 

a la ciutat de Girona [39] 

• Repartiment equitatiu de l’alumnat NEE [40] 

• Oferta pública municipal d’activitats extraescolars amb la implicació de les entitats 

de la ciutat [41] 

• Dinamitzar i donar valor educatiu als espais públics [42] 

• Distribució de l’alumnat de Girona Est i Pont Major en d’altres centres educatius 

de la ciutat [43] 

• Elaborar un pla per resoldre l’alta concentració d’alumnat nouvingut als centres de 

Santa Eugènia i Sant Narcís [44] 

• Fer un estudi de seguiment dels alumnes que viuen a Girona Est i Pont Major, tant 

si van als centres situats als barris com a centres més concèntrics [45] 

• Crear una escola per a pares i mares [46] 

• Destinar més recursos a l’etapa educativa 0-3 anys, a les llars d’infants i a l’atenció 

a la infància en general [47] 

• Conciliació familiar [48] 

• Mantenir durant tot el curs les mesures acordades en relació amb la ràtio dels 

centres d’alta complexitat [49] 

• Flexibilitat en la distribució de recursos seguint un principi de solidaritat a la ciutat 

[50] 

• Analitzar les propostes educatives existents a la ciutat fora de l’horari lectiu [51] 
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5.1.1. Anàlisi del contingut les propostes 

 
Una vegada llistat el conjunt d’actuacions relatives al primer bloc i sorgides d’aquesta fase, se’n 
detalla seguidament el contingut, atenent a: a) els objectius i resultats esperats amb la 
implementació, b) els destinataris de la proposta,  c) els agents que  s’haurien d’implicar en la 
seva implementació, i, finalment, d) les observacions més significatives a propòsit de la tercera 
sessió d’acompanyament celebrada amb el Grup d’Experts.  
 
[1] Municipalitzar la gestió de beques menjador escolar PDC Santa Eugènia 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Proximitat i agilitat de la gestió  

b. Millorar l’adaptació a les necessitats de la població 

c. Millorar els criteris d’aplicació amb equitat distributiva 

Destinataris ♦ Alumnat i famílies 

Agents implicats ♦ Consell comarcal, Generalitat, Serveis Socials, Educació 

Comentaris 
Matrícula viva.| Concretar els passos del protocol.| Buscar la simplificació en totes les 

gestions d’ajuts i beques 

Observacions Grup Experts Cal reclamar una millor gestió al Consell Comarcal. 

 
[2] Implementació del model Escola a temps complet10 PDC Santa Eugènia 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar l’atenció individualitzada i singular dels alumnes 

b. Millorar la coordinació i facilitar els projectes del centre 

c. Millorar l’atenció a la diversitat 

d. Millorar la comunicació i la relació amb les famílies 

Destinataris ♦ Comunitat educativa en general 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona i Departament d’Ensenyament 

 
[3] Abandonament del model d’instituts macro PDC Santa Eugènia 
 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar la conciliació laboral i l’horari escolar 

b. Facilitar dinàmiques familiars i educatives 

Destinataris ♦ Alumnat, famílies i centres educatius 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona, centres educatius i xarxa d’entitats 

 
 

                                                
10 El model Escola a temps complet és un projecte que té la finalitat de repensar els horaris i la jornada escolar per 
afavorir més oportunitats educatives. 
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[4] 
Millorar la informació de l’oferta educativa i les 
característiques dels centres a les famílies amb risc 
d’exclusió social o amb dificultats 

PDC Santa Eugènia 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar la distribució d’alumnat NEE 

b. Disminuir la segregació escolar 

Destinataris ♦ Famílies amb NEE 

Agents implicats ♦ Centres escolars, Educació, Serveis socials 

Comentaris Matrícula viva 

Observacions Grup Experts Cal atendre especialment les famílies amb risc d’exclusió social. 

 
[5] Garantir la distribució equitativa de l’alumnat a partir de  

criteris poblacionals PDC Santa Eugènia 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Fixar nombre de places NEE per escoles, segons els criteris demogràfics 

b. Evitar que totes les escoles tinguin el mateix nombre de places NEE 

Destinataris ♦ Centres educatius, docents i alumnes amb NEE 

Agents implicats No consta 

Comentaris La demografia de l’escolta tindria les mateixes proporcions que la demografia del barri. 

 
[6] Educació social i cultural integral a secundària PDC Santa Eugènia 
 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Oferir una oferta d’activitats  ludicoeducatives per a joves 

b. Evitar que els joves passin hores al carrer 

Destinataris ♦ Comunitat educativa en general 

Agents implicats ♦ Centres cívics, centres oberts, Àrea de Joventut, Ajuntament de Girona. 

Comentaris Proposta relacionada amb la núm. 2, Escola a temps complet 

Observacions Grup Experts Cal duplicar altres agents: voluntaris, empreses amb avantatges oferts des de l’Administració. 

 

[7] Replantejament del model d’escolarització de Girona Est: 
primària i secundària PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar l’èxit escolar 

b. Disminuir l’abandonament escolar 

c. Disminuir les diferències que hi ha  quant  al nivell acadèmic quan acaben 

primària 

d. Posar fonaments, compartir filosofia i construir model entre tots 

e. Revertir la situació actual com a ciutat 

f. Continuar enfortint el treball conjunt entre el Departament 
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d’Ensenyament i l’Ajuntament 

g. Acompanyar aquest procés amb altres mesures d’intervenció en l’entorn 

proper (noves funcionalitats per al territori i connexions en la ciutat  

h. Crear equipaments de referència de ciutat al territori 

Destinataris ♦ Centres educatius de Girona Est i alumnes de Girona Est 

Agents implicats 
♦ Centres educatius, entitats, Ajuntament de Girona (àrees implicades: 

educació, serveis socials) i Plans de Desenvolupament Comunitari (PDC). 

Comentaris 

Cal reconèixer que hi ha una base de capital humà i de coneixements dels diferents agents del 

territori, una cultura de treball en xarxa, i també la importància del treball amb les famílies i 

la col·lectivitat. 

Observacions Grup Experts 

Cal atendre a les dues velocitats existents al barri i, per tant, és important cercar diverses 

sortides que s’hi adeqüin: els que sortirien amb ajuts i els que s’hi quedarien. És important 

dotar aquesta acció de recursos econòmics. 

 

[8] Ajudar als centres educatius a fer un canvi metodològic i 
organitzatiu adequat al context  

PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Atendre la diversitat amb més qualitat 

b. Equipaments amb espais més oberts 

c. Escola de barri amb més serveis dins l’escola 

Destinataris ♦ Centres educatius de Girona Est i alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Centres educatius de Girona Est, agents del barri, lideratge polític 

 

[9] 
Incorporar perfils de professionals diferents als instituts 
(educadors, integradors, etc.) per atendre la diversitat 
d’alumnat 

PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Tenir els recursos per atendre més eficientment alumnes amb NEE 

b. Integrar de forma efectiva alumnes d’altres nacionalitats i cultures 

Destinataris ♦ Centres educatius de Girona Est i alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Centres educatius de Girona Est i Ensenyament 

Observacions Grup Experts Cal dotar de recursos aquells centres que ho necessiten. 
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[10] 
Revisar la normativa interna dels centres referent a la 
convivència per cercar mesures educatives alternatives a 
l’expulsió 

PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Evitar que l’expulsió sigui un premi per a l’alumne i per a la família 

b. Evitar que l’alumne estigui al carrer 

Destinataris ♦ Centres educatius de Girona Est i alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Centres educatius de Girona Est i agents del territori 

Observacions Grup Experts Cal fer proves pilot i transferir experiències, tot implicant el personal docent i les famílies. 

 
[11] Millorar l’eficàcia del protocol d’absentisme PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar la seva efectivitat, atès que actualment la lentitud genera que els 

resultats no siguin òptims 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Centres educatius de Girona Est i Ensenyament 

 

[12] Emular altres experiències de models d’escolarització que 
tinguin èxit a l’hora d’atendre la diversitat PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Tenir eines per fer canvis metodològics i organitzatius 

b. Aportar noves maneres d’atenció i fer un acompanyament en el canvi  

Destinataris 
♦ Professionals docents, treballadors/es de Girona Est, equips directius, etc.,  

alumnes i famílies 

Agents implicats 
♦ Centres educatius de Girona Est, Ajuntament de Girona i treballadors 

deGirona Est 

Observacions Grup Experts Cal fomentar i facilitar els espais d’intercanvi d’experiències. 

 
[13] Aprofitar els menjadors escolars com a espai educatiu PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Ensenyar hàbits d’alimentació, entre d’altres  

Destinataris ♦ Alumnes 

Agents implicats ♦ Centres educatius de Girona Est i empreses de càtering 

Observacions Grup Experts Els monitors han tenir una millor formació i cal un projecte educatiu de menjadors. 
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[14] Estimular la participació de les famílies als centres 
educatius 

PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Generar intel·ligència col·lectiva 

b. Donar més valor a les escoles 

c. Educar les famílies 

Destinataris ♦ Famílies, alumnes i centres educatius 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona i treballadors/es socials 

Observacions Grup Experts 

Cal canviar la visió que tenen les famílies de l’escola i facilitar des dels centres educatius que 

aquestes se sentin acollides. És necessari definir la participació, el projecte d’escola i valorar el 

personal docent. No es tracta que les famílies hagin d’estar disponibles a totes hores. 

 
[15] Reconeixement i promoció de les escoles de primària del 

territori PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Conèixer,  aprendre i  planificar  experiències d’innovació educativa  

basades en l’equitat i qualitat educativa per fer possible la realització d’un 

procés de millora planificat i sostingut en el temps 

b. Acompanyar i donar suport  a les escoles de primària, per tal que les 

necessitats que hagin identificat els equips docents rebin suport i 

acompanyament de forma continuada 

c. Emular altres experiències de models d’escolarització que tinguin èxit a 

l’hora d’atendre  la diversitat 

d. Repensar l’escola amb nous espais educatius (Prioritzar i facilitar la 

formació i capacitació dels professionals que atenen els menjadors 

escolars, entenent-los com a espai educatiu) 

e. Revisar l’opció que puguin acollir altres serveis educatius fora d’horari 

lectiu (incorporar proximitat als serveis de reforç escolar actual, assajar 

experiència desenvolupament en  la pròpia escola, per facilitar la connexió 

de l’alumnat i pares amb el centre). 

Destinataris ♦ Famílies, centres educatius i treballadors/es de Girona Est 

Agents implicats ♦ Administració pública i centres educatius 

 
 
 
 
 
 



 
 

 PROCÉS DELIBERATIU ENTORN DE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA CIUTAT DE GIRONA: PER A UN MODEL D’ESCOLARITZACIÓ MÉS EQUITATIU EN L’ACCÉS  
 I EN EL RESULTAT 

 
 
 

 
 

                                                                                                 

Coma Mucho
12/04/2013

Sistema gráfico

 

54 

[16] Repensar l’atenció a la diversitat a secundària   PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Poder atendre la diversitat d’alumnes 

b. Crear noves alternatives a l’expulsió, especialment en aquelles situacions 

on els efectes suposin la desconnexió del sistema 

c. Millorar l’eficàcia del protocol d’absentisme 

Destinataris ♦ Comunitat educativa en general 

Agents implicats ♦ Nous perfils professionals als instituts (educadors socials, integradors, etc.) 

 
[17] Potenciar l’educació al llarg de la vida PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Consolidar el Projecte Singular d’indústries musicals com un embrió per 

a una opció estratègica de ciutat. 

b. Continuar reforçant les mesures de formació/ocupació prelaborals, i 

també les mesures “pont” per a l’accés als serveis ordinaris de ciutat 

c. Continuar i reforçar les mesures per garantir l’accés als recursos de ciutat 

d. Reforçar la promoció de Punt Omnia, per reduir l’escletxa digital 

Destinataris ♦ Serveis de proximitat, joves i adults 

Agents implicats ♦ Administració pública i transversalitat publicoprivada. 

 

[18] Potenciar l’acompanyament de famílies i joves en 
situacions de vulnerabilitat en l’escolarització 

PDC Girona Est 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar el finançament de les actuacions específiques d’acompanyament 

a  l’escolarització 

b. Continuar potenciant l’educació no formal 

c. Consolidar projectes d’atenció a famílies i a la infància com a serveis 

bàsics  vinculats al model educatiu de ciutat 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies 

Agents implicats No consta 

 

[19] 
Diagnòstic, distribució i dotació de recursos als centres 
per a l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives 
específiques (NEE) 

PDC Pont Major 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Fer una previsió real a inici de curs dels casos NEE que hi ha a la ciutat 

b. Fer una redistribució equitativa en els centres públics i concertats 

c. Fer uns diagnòstics dels nous casos abans d’assignar-los 

Destinataris ♦ Centres educatius i alumnes amb NEE 

Agents implicats ♦ Generalitat i Comissió d’escolarització 
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[20] Tancament temporal de l’escola pública Carme Auguet i 
repartiment a d’altres centres 

PDC Pont Major 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Fer una previsió real a inici de curs dels casos NEE que hi ha a la ciutat 

b. Eliminar la discriminació escolar que viu al barri 

c. Garantir un límit de casos NEE 

d. Fer un repartiment equitatiu dels casos NEE i població estrangera 

e. Garantir una integració real de l’alumnat a primària 

Destinataris 
♦ Escola Carme Auguet, alumnes amb NEE, docents i famílies d’aquesta 

escola 

Agents implicats 
♦ Ajuntament de Girona, Consell Comarcal, Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat 
 

[21] 

Augment de la dotació econòmica d’ajuts als centres per a 
situacions de famílies amb situacions de vulnerabilitat i 
creació d’un sistema que afavoreixi la implicació de les 
famílies perceptores d’ajuts en una xarxa veïnal (projecte  
barri/comunitat)  

PDC Pont Major 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Aconseguir la igualtat en el material escolar i activitats 

b. Aconseguir que les  mateixes famílies valorin les ajudes rebudes 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona, Generalitat i agents del territori 

Observacions Grup Experts S’ha de replantejar la distribució econòmica. 

 

[22] Facilitar la mobilitat del barri cap al centre de la ciutat 
amb el transport públic 

PDC Pont Major 

 
Objectius i resultats 
esperats 

a. Donar l’oportunitat a les famílies de la perifèria a desplaçar-se fàcilment a 
la ciutat 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona (àrea de Mobilitat) 

 

[23] Aprofundir el vincle entre l’escola bressol i les escoles 
d’infantil i primària Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Treballar amb les famílies 

b. Fer vincle amb l’escola on han d’anar 

c. Fomentar el coneixement 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies 
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Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona (Àrea d’Educació) i professorat (EI/EB) 

 

[24] Fomentar el vincle entre les escoles de primària i 
secundària Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Tenir accés a l’educació  preobligatòria, independentment del nivell 

socioeconòmic, atès que és la base de l’educació 

b. Lluitar contra el fracàs escolar 

Destinataris ♦ Famílies 

Agents implicats ♦ Educadors/es, famílies, Ajuntament de Girona (Àrea d’Educació) 

Observacions Grup Experts Caldria una coordinació amb els centres adscrits. 

 
[25] Educació 0-3 anys més assequible per a tothom Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Acompanyament, confiança de les famílies 

b. Continuïtat educativa primària–secundària 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies, i centres educatius 

Agents implicats ♦ Equips directius i docents, i Ajuntament de Girona (Àrea d’Educació) 

Observacions Grup Experts Cal una dotació econòmica més important. 

 

[26] Afavorir dinàmiques per implicar més a les famílies a 
l’escola 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Acompanyament, confiança de les famílies 

b. Valorar més l’educació 

c. Compartiment d’objectius 

d. Es millora la imatge de l’escola 

e. Es milloren els resultats 

Destinataris ♦ Comunitat educativa: famílies, alumnes, educadors/es 

Agents implicats ♦ Famílies (AMPA), centres educatius (docents), i educadors/es socials 

Observacions Grup Experts Caldria realitzar-ho d’una manera ordenada. Requereix acompanyament i formació. 

 

[27] Millorar la xarxa de transports públics per accedir als 
centres de secundària 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Facilitar l’accés a qualsevol centre per a una millora escolarització 

(especialment a secundària) 

Destinataris ♦ Alumnes, famílies, i centres educatius 
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Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona i Consell comarcal 

Observacions Grup Experts 
S’han de posar les mesures necessàries per tal d’adequar el transport i vincular-lo a les zones 
escolars i als horaris d’aquests centres. Fer rutes especials a les hores d’entrada i de sortida. 
Cal finançament i millor connexió. 

 
[28] Millorar la distribució de l’alumnat amb NEE Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Fer una millor atenció educativa a les aules  

b. Vetllar per l’equitat i per una equilibrada composició social als centres 

Destinataris ♦ Alumnes i docents 

Agents implicats ♦ EAP, direcció de centres, Ajuntament de Girona 

Comentaris Aquesta proposta està relacionada amb la núm. 19. 

 

[29] Existència d’activitats extraescolars a tots els centres 
educatius 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Promoure l’equitat de condicions d’escolaritat dels centres 

b. Una oferta bàsica d’extraescolars és fonamental per a les famílies amb 

dificultats econòmiques 

c. Reforçar el vincle  d’extraescolar amb el treball acadèmic 

Destinataris ♦ Famílies i docents 

Agents implicats ♦ AMPA, centres educatius i administració pública 

Observacions Grup Experts 
Han de ser assequibles econòmicament, de qualitat i més nombroses. Cal cercar alternatives 
als recursos econòmics: sponsors, voluntaris, etc. 

 

[30] Reforçar l’acollida i enfortir la integració de l’alumnat 
nouvingut Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Atenció i acompanyament als alumnes nouvinguts a la ciutat, tenint en 

compte el context de retallades en aules d’acollida i en recursos per a la 

integració 

Destinataris ♦ Famílies nouvingudes, docents, i serveis d’acollida 

Agents implicats ♦ Centres educatius i administració pública 

Observacions Grup Experts 
Cal pensar-ho per a l’alumnat que ja fa més de dos anys que és al centre i no domina 
l’idioma (la resta ja està a l’aula d’acollida). 
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[31] Ampliar les UEC (Unitats d’Educació Compartida) i els 
mecanismes de segona oportunitat 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Adaptar les aptituds de l’alumnat a les seves necessitats 

b. Reduir el fracàs escolar 

Destinataris ♦ Alumnes amb dificultats 

Agents implicats ♦ Centres educatius i administració pública 

Observacions Grup Experts 
Hi ha experiències municipals amb UEC municipals. L’Ajuntament hauria de tenir-hi marge 
de maniobra per ampliar-les. 

 

[32] 
Establir àrees d’influència dels centres educatius a partir 
d’àrees concèntriques que garanteixin la proximitat real 
del domicili al centre educatiu 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Aplicar el criteri de proximitat de la normativa de preinscripció i 

matriculació 

b. Integrar l’alumnat de zones desafavorides 

c. Millorar la proximitat real al centre 

Destinataris ♦ Alumnes i famílies 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona (Àrea de Serveis socials) 

 
[33] Escola primària fins als 14 anys Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Evitar el fracàs escolar pel seguiment que es fa de l’alumnat i evitar 

abandonament prematur 

b. Acompanyar l’alumnat en el seu procés maduratiu 

Destinataris ♦ Alumnat (especialment, dels 12 als 16 anys) 

Agents implicats ♦ Administració pública, centres educatius, i docents 

Observacions Grup Experts 
Aquesta actuació ha de reforçar-se amb una bona connexió entre primària i secundària, però 

no és competència municipal. 

 

[34] Escoles taller per a nens/es fins als 16 anys  
(adaptació curricular) 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Fer més vivencials els aprenentatges 

b. Fer un canvi de la metodologia per tal d’evitar l’abandonament i el fracàs 

Destinataris ♦ Alumnat i ciutadania en general 

Agents implicats ♦ Administració pública, centres educatius, i docents 
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[35] Fomentar els cicles formatius de Formació Professional Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Evitar fracàs escolar i abandonament prematur 

b. Potenciar l’educació al llarg de la vida  

c. Potenciar la valoració dels cicles formatius 

Destinataris ♦ Alumnat que acaba l’etapa educativa obligatòria 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona i Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

Observacions Grup Experts És necessària una major diversitat i cal fer campanyes que els revaloritzin. 

 

[36] 
Projecte Singular (programa d’adaptació curricular per a 
3r i 4t d’ESO). Reforçar el vincle entre el món laboral i 
educatiu 

Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Evitar el fracàs escolar i abandonament prematur 

b. Apropar el món educatiu i laboral 

c. Promoure l’educació al llarg de la vida 

d. Passar de la “singularitat” a la “globalitat” 

Destinataris ♦ Alumnat a partir dels 14 anys 

Agents implicats ♦ Administració pública i centres educatius 

Observacions Grup Experts 
És una experiència amb molt bons resultats i caldria afegir-hi la formació dual. També es 

pot contemplar reforçar la continuïtat dels estudis amb cicles formatius. 

 
[37] Fomentar noves metodologies en l’educació Docents 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Millorar l’atenció a la diversitat 

b. Adquirir habilitats en la societat actual 

c. Fer més vivencial l’educació 

Destinataris ♦ Alumnat 

Agents implicats ♦ Administració pública, centres educatius i docents 

Comentaris 
Cal tenir en compte el paper de les parelles pedagògiques, el rol del mestre com a entrenador i 

l’alumnat com a protagonista de l’aprenentatge. 

 

[38] Revisar, consensuar i contextualitzar la definició i els 
criteris dels NEE CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Tenir la capacitat de detectar, atendre, repartir els recursos de manera 

més eficient, aplicar solucions amb criteris objectius iguals per a tots els 

centres 

b. Tenir un criteri unificat 

Destinataris ♦ Alumnat amb NEE, famílies, centres educatius, i comunitat educativa en 



 
 

 PROCÉS DELIBERATIU ENTORN DE LA PLANIFICACIÓ EDUCATIVA A LA CIUTAT DE GIRONA: PER A UN MODEL D’ESCOLARITZACIÓ MÉS EQUITATIU EN L’ACCÉS  
 I EN EL RESULTAT 

 
 
 

 
 

                                                                                                 

Coma Mucho
12/04/2013

Sistema gráfico

 

60 

general 

Agents implicats ♦ Departament d’Ensenyament, entitats locals, i centres educatius 

Comentaris Cal destinar recursos per aconseguir els objectius i traslladar la proposta a la Generalitat. 

 
 
[39] 

Fer un retorn dels resultats del projecte Procés deliberatiu 
entorn el model d’escolarització a la ciutat de Girona CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Saber quines propostes són: a) realitzables, b) susceptibles a ser realitzades 

i el perquè, i c) les no realitzables i el perquè 

Destinataris ♦ Conjunt d’agents involucrats en el procés deliberatiu 

Agents implicats ♦ Ajuntament de Girona i empresa consultora externa (COMA) 

 
[40] Repartiment equitatiu de l’alumnat NEE CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Evitar la concentració en determinats centres 

b. Fomentar la cohesió social 

c. Garantir la igualtat d’oportunitat 

d. Afavorir l’èxit educatiu 

Destinataris ♦ Comunitat educativa i alumnes NEE 

Agents implicats ♦ Departament d’Ensenyament, entitats locals, i centres educatius 

 

[41] Oferta pública municipal d’activitats extraescolars amb la 
implicació de les entitats de la ciutat CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Garantir la igualtat de l’alumnat a la ciutat 

b. Garantir que tot l’alumnat pugui tenir l’oportunitat de fer activitats 
conjuntes 

Destinataris ♦ Alumnat, especialment aquells amb famílies amb pocs recursos econòmics 

Agents implicats 
♦ Entitats de la ciutat, comunitat educativa, alumnat, famílies, Ajuntament 

de Girona, i Generalitat 

Observacions Grup Experts 
Cal destinar recursos per poder assolir els objectius i cal també dinamitzadors de les 

activitats. 

 
[42] Dinamitzar i donar valor educatiu als espais públics CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Optimització dels espais 

b. Estimular la cohesió social 

c. Oferir activitats socialitzant extraescolars 

d. Evitar la concentració de riscos socials en els menors 
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Destinataris 
♦ Alumnat adolescent i famílies, especialment aquelles amb menors recursos 

econòmics 

Agents implicats ♦ Entitats de la ciutat, comunitat educativa, famílies, i Administració pública 

Comentaris Cal destinar recursos per poder assolir els objectius. 

 
[43] Distribució de l’alumnat de Girona Est i Pont Major en 

d’altres centres educatiu de la ciutat CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Estimular la cohesió social 

b. Oferir activitats socialitzant les extraescolars 

c. Evitar la concentració de riscos socials en els menors 

Destinataris ♦ Alumnat i famílies d’aquests centres i ciutadania en general 

Agents implicats ♦ Comunitat educativa i Administració pública 

Comentaris Aquesta proposta podria començar a partir de 3r de primària amb el transport escolar gratuït. 

 

[44] Elaborar un pla per resoldre l’alta concentració d’alumnat 
nouvingut als centres de Santa Eugènia i Sant Narcís 

CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Evitar la creació de guetos 

b. Distribució de la diversitat 

c. Garantir la igualtat d’oportunitats 

Destinataris 
♦ Barris amb major concentració de població nouvinguda, entitats socials 

dels barris 

Agents implicats ♦ Comunitat educativa, Administració pública i entitats socials 

Comentaris Cal destinar recursos per poder assolir els objectius. 

 

[45] 
Fer un estudi de seguiment de l’alumnat que viu a Girona 
Est i Pont Major, tant si va als centres situats als barris 
com a centres més cèntrics 

CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Tenir la capacitat de comparar els resultats acadèmics i socials 

Destinataris ♦  Alumnat, famílies, i centres educatius de Girona Est i Pont Major 

Agents implicats 
♦ Directors de centres educatius (escoles i instituts) que tenen alumnat 

d’aquests barris 

Comentaris El debat se centra en el col·lectiu gitano de la ciutat. 
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[46] Crear una escola per a pares i mares CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Formar les famílies 

b. Realitzar activitats extraescolars on intervinguin les famílies  

c. Aconseguir la implicació de les famílies i garantir la igualtat d’oportunitats 

Destinataris ♦ Famílies de la ciutat 

Agents implicats ♦ Centres educatius i Administració pública local 

Comentaris Cal dedicar recursos a les famílies. 

 

[47] Destinar més recursos a l’etapa educativa de 0-3 anys, a 
les llargs d’infants i a l’atenció a la infància en general CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Garantir la igualtat d’oportunitats 

Destinataris 
♦ Ciutadania en general, i en especial les famílies amb menys recursos 

econòmics (mares) 

Agents implicats ♦ Administració pública local i Departament d’Ensenyament 

Comentaris Cal dedicar recursos a les famílies. 

 
[48] Conciliació familiar CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Garantir la formació/educació de les persones 

Destinataris ♦ Famílies 

Agents implicats ♦ Administració pública i sector privat 

Comentaris Cal connectar els horaris laborals amb els horaris escolars. 

 

[49] Mantenir durant tot el curs les mesures acordades  amb 
relació a la ràtio dels centres d’alta complexitat 

CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Facilitar la feina docent a les escoles d’alta complexitat 

b. Aconseguir una distribució més equitativa dels alumnes amb NEE 

c. Aconseguir que les escoles d’alta intensitat deixin de ser-ho 

Destinataris ♦ Centres d’alta complexitat, i famílies i alumnat d’aquests centres 

Agents implicats ♦ Departament d’Ensenyament i Comissió de garanties 

Comentaris Cal tenir present la ubicació i la planificació de la matrícula viva. 
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[50] Flexibilitat en la distribució dels recursos seguint un 
principi de solidaritat a la ciutat 

CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Facilitar la feina docent a les escoles d’alta complexitat 

b. Aconseguir una distribució més equitativa dels alumnes amb NEE 

c. Aconseguir que les escoles d’alta intensitat deixin de ser-ho 

Destinataris ♦ Centres d’alta complexitat, i famílies i alumnat d’aquests centres 

Agents implicats ♦ Departament d’Ensenyament i Comissió de garanties 

 

[51] Analitzar les propostes educatives existents a la ciutat fora 
de l’horari lectiu 

CEM 

 
Objectius i resultats 
esperats 
 

a. Optimitzar l’oferta existent 

b. Generar propostes noves que impliquin directament  la societat civil 

c. Completar l’educació més enllà de l’escola 

Destinataris ♦ Ciutadania en general 

Agents implicats ♦ Administració pública 

Comentaris 
L’anàlisi és un pas previ per concretar propostes necessàries –avui inexistents– per tal de 

donar resposta al fet educatiu més enllà de l’horari escolar. 
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5.1.2. Línies d’orientació temàtica 

 
Ateses les diverses propostes d’actuacions anteriors, el pas següent d’aquest informe ha estat 
procedir a la seva sistematització , tot agrupant aquelles que resulten pròximes o iguals entre si. 
En aquest sentit, a partir d’una lectura analítica comparada de tota la informació, les 51 
actuacions han estat classificades d’acord amb 11 línies d’orientació temàtica: 
 
1) Educació infantil de primer cicle 
2) Educació obligatòria 
3) Formació al llarg de la vida 
4) Formació més enllà de l’horari lectiu 
5) Segregació escolar i atenció a la diversitat educativa 
6) Fracàs escolar i abandonament educatiu 
7) Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’escolarització 
8) Paper de les famílies 
9) Espai públic i mobilitat 
10) Canvis del model educatiu 
11) Altres propostes 
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Línies d’orientació temàtica 
 
 

1. Educació 
infantil de 
primer cicle 
(0-3) 

[23] Aprofitar el vincle entre l’escola bressol i les 
escoles d’infantil i primària Docents 

[25] Educació 0-3 anys més assequible per a tothom 

[47] 
Destinar més recursos a l’etapa educativa de 0-3 
anys, a les llargs d’infants i a l’atenció a la 
infància en general 

CEM 

 
 

2. Educació 
obligatòria 

Educació 
primària 

[33] Escola primària fins als 14 anys Docents 

Educació 
secundària [3] Abandonament del model 

d’instituts macro 
PDC Santa 

Eugènia 

Vincles escola 
primària i 
secundaria 

[24] Fomentar el vincle entre les 
escoles de primària i secundària Docents 

Adaptació 
curricular 

[36] 

Projecte Singular (programa 
d’adaptació curricular per a 3r i 4t 
d’ESO). Reforçar el vincle entre el 
món laboral i educatiu 

Docents 

[34] 
Escoles taller per a nens/es fins 
als 16 anys (eliminar el salt de 
línia)(adaptació curricular) 

Docents 

 
 

3. Formació al 
llarg de la vida 

[17] Potenciar l’educació al llarg de la vida PDC Girona Est 

[35] Fomentar els cicles formatius de Formació 
Professional Docents 

 
 

4. Formació 
més enllà de 
l’horari lectiu 

[6] Educació social i cultural integral a secundària PDC Santa 
Eugènia 

[29] Existència d’activitats extraescolars a tots els 
centres educatius Docents 

[51] Analitzar les propostes educatives existents a la 
ciutat fora de l’horari lectiu 

CEM 
[41] 

Oferta pública municipal d’activitats 
extraescolars amb la implicació de les entitats de 
la ciutat 
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5. Segregació 
escolar i atenció 
a la diversitat 
educativa 

[7] Replantejament del model d’escolarització de 
Girona Est: primària i secundària 

PDC Girona Est [15] Reconeixement i promoció de les escoles de 
primària del territori 

[16] Repensar l’atenció a la diversitat a secundària 

[43] Distribució de l’alumnat de Girona Est i Pont 
Major en d’altres centres educatius de la ciutat CEM 

[44] 
Elaborar un pla per resoldre l’alta concentració 
d’alumnat nouvingut als centres de Santa 
Eugènia i Sant Narcís 

 

[49] 
Mantenir durant tot el curs les mesures 
acordades  amb relació a la ràtio dels centres 
d’alta complexitat 

 

[50] Flexibilitat en la distribució dels recursos seguint 
un principi de solidaritat a la ciutat  

Acollida a 
l’alumnat 
immigrat 

[12] 
Emular altres experiències de 
models d’escolarització que tinguin 
èxit a l’hora d’atendre la diversitat 

PDC Girona Est 

[30] Reforçar l’acollida i enfortir la 
integració de l’alumnat nouvingut Docents 

Atenció 
alumnat 
NEE 

[5] 
Garantir la distribució equitativa 
de l’alumnat a partir de criteris 
poblacionals 

PDC Santa 
Eugènia 

[19] 

Diagnòstic, distribució i dotació de 
recursos als centres per a l’atenció 
de l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques (NEE) 

PDC Pont Major 

[28] Millorar la distribució de l’alumnat 
amb NEE Docents 

[31] 
Ampliar les UEC (Unitats 
d’Educació Compartida) i els 
mecanismes de segona oportunitat 

Docents 

[38] 
Revisar, consensuar i 
contextualitzar la definició i els 
criteris dels NEE 

CEM 

[40] Repartiment equitatiu de l’alumnat 
NEE CEM 

Altres 

[9] 

Incorporar perfils de professionals 
diferents als instituts (educadors, 
integradors, etc.) per atendre la 
diversitat d’alumnat 

PDC Girona Est 

[45] 
Fer un estudi de seguiment de 
l’alumnat que viu a Girona Est i 
Pont Major 

CEM 

 
 

6. Fracàs 
escolar i 
abandonament 
educatiu 

Absentisme [11] Millorar l’eficàcia del protocol 
d’absentisme 

PDC Girona Est Alternatives a 
l’expulsió [10] 

Revisar la normativa interna dels 
centres referent a la convivència per 
cercar mesures educatives 
alternatives a l’expulsió 
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7. Igualtat 
d’oportunitats 
en l’accés a 
l’escolarització 

[1] Municipalitzar la gestió de beques de menjador 
escolar 

PDC Santa 
Eugènia 

[21] 

Augment de la dotació econòmica d’ajuts als 
centres per a situacions de famílies amb 
situacions de vulnerabilitat i creació d’un sistema 
que afavoreixi la implicació de les famílies 
perceptores d’ajuts en xarxa veïnal  

PDC Pont Major 

 
 

8. Paper 
famílies 
 

Participació i 
implicació de les 
famílies 

[14] Estimular la participació de les 
famílies als centres educatius PDC Girona Est 

[26] 
Afavorir dinàmiques per 
implicar més  les famílies a 
l’escola 

Docents 

Escola de pares i 
mares [46] Crear una escola per a pares i 

mares CEM 

Conciliació 
familiar [48] Conciliació familiar  

Acompanyament 
escolarització [18] 

Potenciar l’acompanyament de 
famílies i joves en situacions de 
vulnerabilitat en 
l’escolarització 

PDC Girona Est 

Informació sobre 
l’oferta educativa [4] 

Millorar la informació de 
l’oferta educativa i les 
característiques dels centres a 
les famílies amb risc d’exclusió 
social o amb dificultats 

PDC Santa 
Eugènia 

 
 

9. Espai públic i 
mobilitat 

[22] Facilitar la mobilitat del barri cap al centre de la 
ciutat amb el transport públic PDC Pont Major 

[27] Millorar la xarxa de transports públics per 
accedir als centres de secundària Docents 

[42] Dinamitzar i donar valor educatiu als espais 
públics CEM 

 
 

10. Canvis del 
model educatiu 

[2] Implementació del model Escola a temps complet PDC Santa 
Eugènia 

[8] Ajudar als centres educatius a fer un canvi 
metodològic i organitzatiu adequat al context PDC Girona Est 

[37] Fomentar noves metodologies en l’educació Docents 
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11. Altres 

[13] Aprofitar els menjadors escolars com a espai 
educatiu PDC Girona Est 

[20] 
Tancament temporal de l’escola pública Carme 
Auguet i repartiment de l’alumnat a d’altres 
centres 

PDC Pont Major 

[32] 
Establir àrees d’influència dels centres educatius 
a partir d’àrees concèntriques que garanteixin la 
proximitat real del domicili al centre educatiu 

Docents 

[39] Fer un retorn dels resultats del Procés deliberatiu 
entorn del model d’escolarització a la ciutat  CEM 
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5.2. Criteris que les famílies prioritzen a l’hora d’escollir escola 

 
D’acord amb al segon bloc d’anàlisi temàtica, i ateses les diverses consideracions i propostes 
sorgides durant les sessions deliberatives amb famílies i docents, tot seguit es presenta les 35 
actuacions a propòsit de les reflexions que han sorgit entorn  dels criteris de tria o descart de les 
famílies respecte al centre educatiu11. 
 
La informació següent s’ha organitzat en funció de  tres línies d’orientació temàtica: 
 
1) Criteris de tria o descart del centre educatiu:  
 
a) La proximitat  
 
b) La composició social 
 
c) El projecte educatiu 
 
2) Variables familiars:  
 
a) El nivell educatiu 
 
b) La procedència familiar 
 
3) Altres variables:  
 
a) Els criteris de puntuació 
 
b) Les escoles de proximitat 
 
La taula següent, doncs, inclou tota la informació obtinguda durant les sessions amb la pretensió 
de plasmar aquell conjunt de mesures que els agents participants apunten, en aquest cas, per 
reduir, d’una banda, els efectes negatius dels diversos criteris (proximitat, composició social i 
projecte educatiu), i, de l’altra, per augmentar el grau de coneixement tant dels criteris de 
puntuació com de les escoles de proximitat: 
  
 
 

                                                
11 En relació amb aquest segon bloc, hi ha contribuït exclusivament la valoració realitzada per les famílies participants 
(dividides en  tres grups heterogenis i aleatoris) en el procés deliberatiu, així com complementàriament els 
representants docents. En aquest sentit, dues sessions deliberatives de propostes han estat dedicades a aquest segon 
bloc del procés deliberatiu. 
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Criteris de 
tria o 
descart del 
centre 
educatiu12 

La 
proximitat 

Mesures per 
reduir els efectes 
negatius que 
provoca el criteri 
de proximitat 

[1] Eliminació de les zones educatives 
Famílies 

(G1) [2] Transport públic per portar els 
nens/es a l’escola 

[3] 
El projecte educatiu cal que es 
correspongui amb la realitat del 
barri on s’inscriu Famílies 

(G2) 
[4] 

Qualsevol alumne/a ha de poder 
acudir a qualsevol centre 
independentment de la proximitat 

[5] Generar un projecte educatiu 
innovador i de qualitat 

Famílies 
(G3) 

[6] Barris menys homogenis, la ciutat 
més repartida 

Docents 
[7] 

Canviar els projectes educatius dels 
centres que no s’adeqüen a la 
realitat social del territori on 
s’ubiquen 

Mesures per 
reduir els efectes 
negatius que 
provoca el criteri 
de proximitat 
entre l’accés a 
P3 i l’accés a 
ESO 

[8] 

Canviar el sistema educatiu. Els 
nens/ens haurien d’estar un o dos 
cursos més en els centres de 
primària 

Famílies 
(G1) 

[9] L’alumnat de primària ha de 
romandre a l’escola 2 anys més 

Famílies 
(G3) 

La 
composició 
social 

Mesures per 
reduir els efectes 
negatius que 
provoca el factor 
de la composició 
social 

[10] 
Distribució més equitativa de la 
població nouvinguda a totes les 
escoles  

Famílies 
(G1 i G3) 

[11] 

Incentivar les famílies a portar els 
fills a centres d’alta complexitat que 
no siguin del seu barri a partir 
d’incentius (gratuïtat de menjador, 
etc.) 

Famílies 
(G1) 

[12] 

Regularitzar les quotes de les  
AMPA perquè no siguin un 
impediment en l’accés per a algunes 
famílies 

Famílies 
(G1) 

[13] Destinar més recursos per poder Famílies 
(G2 i G3) 

                                                
12 Els grup 1 dels representants de les  AMPA  (G1) està d’acord amb l’ordre d’importància següent: 1. Composició social, 
2. Projecte educatiu, 3. Proximitat. Consensuen aquest ordre perquè consideren que les famílies correlacionen la 
composició social amb els resultats acadèmics. Tanmateix, el G2 i el G3 consideren que el factor que més afecta és el 
projecte educatiu, seguit de la composició social i la proximitat, atès que la qüestió acadèmica, seguit de la proximitat 
són els criteris que es tenen més en compte. Quant als representants docents,  consideren que l’ordre d’importància ve 
donat primer per la proximitat, seguida del projecte educatiu i, finalment, la composició social, atès que la proximitat 
és el més important per a la comoditat de la família. A més, es considera que, amb un bon projecte educatiu es podria 
minimitzar els efectes negatius d’utilitzar la composició social a l’hora d’escollir o destriar centre educatiu. En tot cas, 
també es considera que el problema no es troba en la proximitat, sinó més aviat en el capital social (relacions socials, 
amistats), sobretot en el cas que fa que hi hagi diferències d’aquest criteri entre l’accés a P3 i accés a l’ESO. 
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treballar la diversitat 

[14] Formació especialitzada per al 
personal docent 

Famílies 
(G2) 

[15] Matrícula viva repartida a totes les 
escoles (mateix nombre de places) 

Famílies 
(G3) 

[16] 
Dur a terme polítiques que pal·liïn 
les desigualtats dels barris perifèrics 
desafavorits 

Docents 

[17] 

 
Realitzar més esforços per integrar 
les famílies 
 

Docents 

El projecte 
educatiu 

Mesures per 
reduir els efectes 
negatius que 
provoca el factor 
del projecte 
educatiu 

[18] 
Promoure que les famílies tinguin 
un millor coneixement de la totalitat 
de projectes educatius de la ciutat Famílies 

(G1) 
[19] 

Ensenyar els projectes educatius “a 
cegues” (per evitar 
condicionaments) 

[20] Cada centre ha de poder escollir i 
revisar l’equip docent 

Famílies 
(G2) 

[21] Algú extern ha de poder avaluar 
l’equip docent de manera regular 

[22] 
Destinar més recursos econòmics 
(de personals, ja se n’hi dedica per 
part dels equips directius) 

[23] Comptar amb un equip estable de 
professionals 

Docents [24] Fer una bona difusió del projecte 
educatiu 

[25] Promoure una major implicació de 
les famílies 

 

Variables 
familiars 

El nivell 
educatiu 

Mesures per 
reduir els efectes 
negatius que 
provoca la 
variable nivell 
educatiu 
familiar 

[26] 
Fer conèixer el projecte educatiu i 
promoure que les famílies el tinguin 
com a primer criteri Famílies 

(G1) 
[27] 

Ensenyar els projectes educatius “a 
cegues” (per evitar 
condicionaments) 

[28] 

Promoure una major participació 
de les famílies en el projecte 
educatiu i en les dinàmiques a 
l’escola 

Docents 

La 
procedència 
familiar 

Mesures per 
reduir els efectes 
negatius que 
provoca la 
variable 
procedència 
familiar 

[30] 
Fer conèixer el projecte educatiu i 
promoure que les famílies el tinguin 
com a primer criteri 

Famílies 
(G1) 

[31] 
Realitzar un repartiment més 
equitatiu no només durant la 
matrícula viva 
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Altres 
variables 

Els criteris 
de 
puntuació 

Mesures per 
augmentar el 
grau de 
coneixement dels 
criteris de 
puntuació 

[32] Augmentar el nombre de persones 
que coneguin aquests criteris 

Docents 

[33] Educar les famílies 

Les escoles 
de 
proximitat 

Mesures per 
augmentar el 
grau de 
coneixement de 
les escoles de 
proximitat 

[34] Fer una més gran difusió per part de 
l’Ajuntament 

[35] Augmentar la qualitat de les 
jornades de portes obertes 
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6.- CONCLUSIONS 
 

L’Ajuntament de Girona ha impulsat durant el curs 2016-2017 un debat actualitzat entorn del 

model d’escolarització a la ciutat, amb la diagnosi corresponent entorn de les seves fortaleses i 

àrees de millora, així com a través d’un conjunt de propostes de consens resultants del procés 

deliberatiu endegat. Amb tot, a través d’aquesta reflexió de caràcter pluridimensional s’ha pogut 

fer un pas endavant vers l’assentament d’uns fonaments socioeducatius que, d’una banda, guiïn 

l’actuació de les polítiques educatives del municipi a mitjà i llarg termini. 

 

Els resultats obtinguts en el procés deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat 

s’estableixen com a punt de partida per tal d’actualitzar una reflexió entorn de la definició, en 

primera instància, d’aquelles actuacions que podrien implementar-se mitjançant l’establiment i la 

concreció posteriors de mecanismes operatius que en garanteixin la implementació, el seguiment i 

l’avaluació. En conseqüència, tal  com ja s’ha considerat, cal atendre el fet que el conjunt de 

propostes resultants són fruit del treball realitzat deliberativament en un primer estadi amb el 

conjunt d’agents implicats en el procés i assenyalen tan sols alguns indicadors de cap a on s’hauria 

d’orientar el treball en un futur, a partir d’una anàlisi i treball posteriors que en puguin avaluar la  

viabilitat i la implementació.  

 

Bo i atenent aquest context i un cop observats els resultats d’aquest procés deliberatiu, un dels 

aspectes que ocupen una atenció significativa i transversal és el relatiu a les desigualtats 

educatives: a saber, el que es produeix mitjançant l’accés a escoles que acullen alumnat amb grans 

diferències de condicions d’aprenentatge. En aquest sentit, el nostre país i també la ciutat de 

Girona han vist augmentar en els darrers anys la segregació de les escoles de forma substantiva i 

les polítiques resultants no han estat prou efectives per pal·liar-la. És precisament a l’escola on 

s’identifiquen els primers riscos de fragmentació social i de debilitat dels mecanismes de cohesió. 

Així, la segregació escolar d’alumnat amb situació de risc socioeducatiu, de minories ètniques o de 

població socioeconòmicament desafavorida dificulta la cohesió social i provoca una pèrdua 

progressiva de legitimitat de l’escola com a institució d’igualació d’oportunitats d’acord amb els 

principis de la LEC. A Girona, es produeix una concentració elevada d’alumnat de famílies de 

procedència estrangera en uns centres educatius: alguns tenen un percentatge elevat d’alumnat 

del mateix país d’origen. Malgrat el fet que els centres disposin de bons projectes i equips de 
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professionals, aquesta situació marca molt la dinàmica d’elecció de centre que s’estableix entre les 

famílies de diferents sectors de la ciutat. És així com també ho constaten moltes de les propostes 

que, detallades en la línia temàtica de la segregació escolar i la diversitat educativa, hi volen donar 

resposta efectiva. Així mateix, així ho fan palès les consideracions manifestades per les famílies 

participants en aquest procés deliberatiu, en què s’evidencia que la segregació escolar és un 

paràmetre que es valora i passa per davant de la proximitat o el projecte educatiu de centre en 

l’elecció de les famílies, les quals prioritzen la proximitat o el projecte si al centre no hi ha 

segregació escolar.  

 

Sabem que la segregació escolar és un fenomen específicament local, molt variable en funció dels 

municipis i especialment intens en alguns barris, els quals tenen també característiques diverses i 

raons de segregació també diverses. Aquesta intensitat és superior a qualsevol altre divisió, sigui 

entre sectors de titularitat o entre districtes o barris. I també sabem que ha d’implicar 

intervencions específiques i intensives en aquells territoris on el fenomen és més evident, i on cal 

generar les sinergies i complicitats necessàries per reduir la segregació escolar.  

 

Davant d’aquesta situació es planteja la necessitat d’una intervenció que permeti capgirar les 

situacions de desigualtat i segregació escolar, a partir del diàleg i la coresponsabilitat, bo i 

propiciant canvis de mirada i generant polítiques educatives que fomentin l’equitat educativa i la 

cohesió social. En conseqüència, amb l’objectiu d'optimitzar l’esforç endegat fins al moment, 

l’equip tècnic del projecte recomana fer un pas endavant més i treballar en la direcció de poder 

iniciar una fase d’implementació: després de les fases diagnòstica i de propostes inicials, és el 

moment d’assentar de manera ordenada les bases per a un desplegament d’accions més concretes 

que  doni una resposta efectiva, eficaç i legítima, que vetlli per un desenvolupament transversal, 

de treball en xarxa i coresponsabilitat entre tots els agents implicats, i que garanteixi les funcions 

d’avaluació i seguiment durant tot el procés de desplegament.  

 

←Per tant, des d’aquest punt de partida, cal estructurar convenient el problema de la segregació 

a la ciutat, atenent  la diversitat causal de cadascun dels sectors, per tal de seleccionar i definir bé 

quines propostes poden ser planificades i implementades eficaçment, i, tot seguit, fer un pas 

endavant més. 7. Dins del punt 7 del requadre cal canviar el mot “monitoreig” per “monitoratge” 
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En definitiva, ens cal seguir fent camí amb el convenciment que, després d’enlairar-se, és 

convenient aterrar amb projectes específics que siguin compartits per les diverses administracions 

educatives, que es construeixin deliberativament amb la implicació de tots els actors de la 

comunitat educativa, i aprofitin la tasca feta, tot impulsant processos innovadors que continuïn 

treballant per l’equitat educativa i la cohesió social a la ciutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


