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Policy Brief 

El procés d’admissió de l’alumnat ha de garantir el dret uni-
versal a l’educació i alhora vetllar per la igualtat d’oportuni-
tats i condicions d’accés per tot l’alumnat, la cohesió social, la 
llibertat d’ensenyament i el dret d’elecció de les famílies. Tot i 
els esforços del Consorci d’Educació de Barcelona per combinar 
tots aquests objectius, any rere any la Sindicatura de Greuges 
de Barcelona rep queixes de famílies que consideren que s’han 
vulnerat els seus drets.

Els procés d’admissió de l’alumnat 
és un procés complex en el qual hi 
intervenen molts agents i que re-
sulta difícil d’entendre per algunes 
famílies participants.
La gran quantitat de normes que el 
regulen, els diferents actors que hi 
intervenen i la quantitat d’activitats 
que el conformen, juntament amb 
la inexistència d’un document on 
s’expliqui el seu funcionament de 
manera integral, fan difícil enten-
dre el procés en la seva globalitat.

El dret d’elecció de les famílies no 
és absolut sinó que està limitat per 
l’objectiu del Consorci d’Educació 
de Barcelona de promoure l’equitat 
educativa.
Les famílies tenen dret a expressar 

les seves preferències i que siguin 
tingudes en compte per l’adminis-
tració educativa. Tanmateix, el dret 
d’elecció està subordinat a la dis-
ponibilitat de places escolars i a les 
restriccions i limitacions establertes 
en la planificació educativa a favor 
de la lluita contra la segregació.

Una part rellevant de la informa-
ció sobre el centres educatius i els 
criteris d’assignació de places no 
és pública o no és fàcilment acces-
sible.
Aquesta falta d’informació afecta 
al dret de totes les famílies a par-
ticipar en igualtat de condicions i 
afecta negativament la percepció de 
transparència i d’equitat del procés 
que tenen les famílies participants.
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El procés d’admissió de l’alumnat 
de Barcelona

En el cas de Barcelona, és respon-
sabilitat del Consorci d’Educació de 
Barcelona garantir plaça escolar 
a tot l’alumnat que ho sol·liciti, 
conjugant el dret universal d’accés 
a l’educació amb la igualtat d’opor-
tunitats i de condicions de partici-
pació, la cohesió social, la llibertat 
d’ensenyament i el dret d’elecció de 
les famílies.

Els principals agents que intervenen 
en aquest procés són el Consorci 
d’Educació de Barcelona, els centres 
públics i concertats de la ciutat, les 
famílies que sol·liciten plaça i les 
comissions de garanties d’admissió. 

Però també hi juguen un paper 
rellevant la Inspecció educativa, les 
oficines municipals d’escolarització, 
els equips d’assessorament i ori-
entació psicopedagògica i l’Institut 
Municipal de Serveis Socials.

Les queixes de les famílies

Entre gener de 2015 i juliol de 2020, 
la Sindicatura de Greuges de Bar-
celona va rebre 88 queixes relacio-
nades amb el procés d’admissió de 
l’alumnat provinents de famílies 
que consideren que en el marc del 
mateix s’han vulnerat els seus drets. 

Les queixes fan referència sobretot 
al sistema d’adscripció de centres, 
les assignacions d’ofici, la manera 
com es gestionen les llistes d’espera 
o la denegació de peticions de canvi 
de centre, i es basen en la falta de 
claredat en el funcionament del 
procés, la manca d’informació i 
transparència i el tracte desigual a 
les famílies participants.

Problemàtica i intervenció

El procés d’admissió de l’alumnat és aquell pel qual s’assigna plaça a tot l’alum-
nat que vol accedir per primera vegada a un centre públic o concertat de Barce-
lona. Cada any vora 26.000 alumnes sol·liciten plaça a centres de la ciutat per 
cursar ensenyaments d’educació infantil, primària o secundària.

Les places que s'ofereixen són les resultants 
de restar les promocions i les repeticions a la 
capacitat màxima establerta. Aquesta previsió 
és validada per la Inspecció d’Educació.

El consorci fa una reserva de places per grup 
destinades a alumnat amb NESE. La reserva es 
fa de manera que tots els centres d’una 
mateixa zona educativa acabin amb el mateix 
nombre de places reservades per grup.

El Consorci preassigna plaça a l'alumnat en 
situació de vulnerabilitat socioeconòmica o 
sociocultural vetllant per una distribució 
equilibrada entre els centres d'una mateixa 
zona.

Elecció de centres i 
presentació de sol·lici-
tuds d’admissió

Preassignació de plaça 
a l’alumnat inclòs en el 
Pla de Xoc

Els centres educatius 
informen del nombre de 
places que oferiran en 
el procés

En base a l’evolució de la demanda, els centres 
existents, les zones d’escolarització i l’objectiu 
d’equilibri en la distribució de l’alumnat en 
situació de vulnerabilitat.

El Consorci estableix la 
capacitat màxima de 
places per centre

Primer, les comissions de garanties d'admissió 
assignen plaça a l'alumnat vulnerable. A conti-
nuació, el Consorci assigna plaça a les sol·lici-
tuds ordinàries tenint en compte els criteris de 
priorització i, en cas d'empat, el número de 
desempat que té assignat cada sol·licitud.

Assignació de places

Un cop assignades les places, les famílies han 
de formalitzar la matrícula. En aquest moment 
hi pot haver baixes que facin correr els llistes 
d'espera.

Reclamacions, listes 
d'espera i matriculació



Avaluació i resultats 

El disseny del procés d’admissió i la seva implementació permet al Consorci 
d’Educació de Barcelona conciliar en gran mesura els objectius d’accés univer-
sal a l’educació, promoció de l’equitat educativa i respecte a la llibertat d’en-
senyament i al dret d’elecció. Tanmateix, el procés té debilitats pel que fa a la 
informació pública que ofereix, provocant que en ocasions sigui percebut per 
les famílies com poc transparent o arbitrari. 

Objectius i metodologia 
L’avaluació s’ha centrat en analitzar l’efectivitat, robus-
tesa, transparència i discrecionalitat del procés amb 
l’objectiu de detectar-ne els punts forts, així com les 
àrees on hi ha marge de millora. 

Per fer-ho, s’ha revisat tota la normativa aplicable 
al procés, s’ha entrevistat a famílies participants i a 
representants del Consorci d’Educació de Barcelona i 
s’han analitzat les queixes rebudes per la Sindicatura de 
Greuges de Barcelona entre 2015 i 2020 i les dades admi-
nistratives relatives als processos d’admissió dels cursos 
2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021.

Efectivitat i robustesa
Accés universal i gratuït a l’educació obligatòria

A nivell de ciutat, cada any l’oferta de places escolars su-
fragades amb fons públics és significativament superior 
al nombre de persones que sol·liciten plaça escolars als 
nivells d’accés, tot i que a nivell de zona educativa enca-
ra persisteixen alguns dèficits de places, especialment 
en centres públics.

Pel que fa als costos totals de la plaça escolar, la mitja-
na a nivell de ciutat està per sobre els 430€ anuals per 

l’educació infantil i primària i per sobre els 610€ anuals 
per l’ESO, sent aquests costos significativament supe-
riors de mitjana en els centres concertats. Aquests cos-
tos poden suposar barreres a l’accés per algunes famílies 
i per tant afecten a l’accés en igualtat de condicions a 
l’educació pública.

Promoció de la igualtat d’oportunitats educatives i la 
inclusió escolar

Des de fa anys, el Consorci d’Educació de Barcelona ha 
fet una aposta decidida per promoure l’equitat educati-
va, utilitzant també el procés d’admissió de l’alumnat 
com a instrument per lluitar contra la segregació esco-
lar. Per fer-ho, compta amb mesures com la reserva de 
places per alumnat amb necessitats específiques de su-
port educatiu (NESE), la possibilitat d’augmentar ràtios 
per absorbir la matrícula viva o l’establiment de quotes 
màximes de matrícula viva.

Aquesta aposta s’ha intensificat amb la posada en mar-
xa des del curs 2018-2019 del Pla de xoc contra la segre-
gació i per a la igualtat d’oportunitats i èxit educatiu, en 
el marc del qual es fa una detecció anticipada d’alumnat 
amb NESE, se’ls preassigna plaça escolar vetllant per 
una distribució equilibrada i se’ls exclou del pagament 
dels costos escolars per garantir la gratuïtat efectiva.

Procés 
d'admissió

escolar

Objectius i elements valorats

• Equilibri entre oferta 
   i demanda
• Oferta de proximitat
• Mesures per la
  distribució equilibrada
  de l'alumant vulnerable

• Preferències
  expressades per les
  famílies
• Criteris de priorització
• Mecanismes
  d'assignació de places

Assignació 
de plaça 
escolar

Accés universal 
i gratuït

Igualtat
d’oportunitats i

inclusió

Elecció de centre 
i llibertat

d’ensenyament



Respectar el dret d’elecció i la llibertat d’ensenyament 
de les famílies

El que efectivament consagra la legislació és el dret de 
les famílies a expressar les seves preferències respecte 
els centres educatius durant el procés d’admissió i que 
aquestes siguin tingudes en compte per l’administració 
educativa, i no la garantia que les famílies podran es-
colaritzar els seus fills i filles als centres educatius que 
escullin a la seva sol·licitud. Tanmateix, el que en tot cas 
caldria respectar és el dret de les famílies a que els seus 
fills i filles rebin una formació religiosa i moral d’acord 
amb les seves conviccions.

L’assignació de la majoria de places es fa mitjançant 
el mecanisme de Boston, un sistema d’assignació que 
respecta de manera estricta les preferències expressa-
des per les famílies. Alhora, però, el mateix mecanisme 
promou entre les famílies comportaments estratègics 
per aconseguir plaça escolar, el que afecta negativament 
a les famílies amb menys coneixement sobre el funcio-
nament del procés. En el cas de les assignacions d’ofici 
i de places reservades per alumant amb NESE no queda 
clar com es tenen en compte les preferències expressa-
des per les famílies.

Transparència i discrecionalitat
Pel que fa a la transparència i a la informació pública 
sobre l’oferta educativa i el procés, tot i que en els dar-
rers anys hi ha hagut avenços, segueix existint marge de 
millora.

D’una banda, hi ha informació important per les famí-
lies que només es pot obtenir assistint a les jornades 
de portes obertes o per vies de comunicació informal, 
afectant la participació efectiva i en condicions d’igual-
tat de totes les famílies. Un exemple seria la informació 
en temps real del nombre de sol·licituds que està rebent 
un centre. Un altre, la informació del cost de la plaça 
escolar, que molts centres concertats no fan pública ni a 
les seves pàgines web ni a la del Consorci d’Educació de 
Barcelona.

De l’altra, hi ha decisions que prenen el Consorci 
d’Educació de Barcelona i les comissions de garanties 
d’admissió que les famílies o bé no coneixen o bé no 
comprenen degut a que els criteris o les raons que les 
fonamenten no són públics. Per exemple, les famílies 
participants mai arriben a conèixer els criteris que 
s’han utilitzat per assignar les places d’ofici, que són les 
reservades per l’alumnat amb NESE o per desestimar 
o no una reclamació sobre la plaça assignada. Aquesta 
falta de transparència provoca que la valoració cas a cas 
que s’utilitza en aquests casos sigui percebuda per les 
famílies com una mostra d’arbitrarietat enlloc de com 
un signe d’adaptabilitat del procés. 



Aprenentatges
El procés d’admissió de l’alumnat 
consta de processos complexos, 
involucra molts actors diferents 
i persegueix diversos objectius de 
manera simultània, fent que sigui 
difícil per les famílies entendre’l en 
la seva globalitat.

La manca d’informació sobre la 
manera com es prenen algunes 
decisions clau del procés, com poden 
ser la determinació de l’oferta o 
l’assignació de places d’ofici, fa que 
aquestes sovint es percebin com a 
discrecionals o injustes i explica 
en gran mesura la insatisfacció de 
moltes famílies amb el procés. 

Una part important de les queixes 
sobre el procés d’admissió que rep la 
Sindicatura de Greuges de Barcelona 
tenen a veure amb famílies que con-
sideren que s’està vulnerant el seu 
dret a educar els seus fills d’acord 
a les seves conviccions morals i 
religioses.

Recomanacions

Elaborar un document 
que expliqui amb llen-
guatge planer i com-
prensible el funciona-
ment de tot el procés

La complexitat del procés 
d’admissió escolar ha 
posat de manifest la ne-
cessitat d’adoptar accions 
afirmatives destinades a 
consolidar les fonts d’in-
formació i millorar-ne la 
seva difusió. Entre aques-
tes, hi podria haver la 
consolidació de la norma-
tiva que el regula i l’ela-
boració d’un document 
informatiu on s’expliqui 
de manera detallada i 
comprensible el funciona-
ment del procés. 

Tenir més en compte 
les preferències de les 
famílies durant les 
assignacions d’ofici

Caldria evitar assignar 
plaça d’ofici en un cen-
tre religiós a les famílies 
que només han sol·lici-
tat centres laics ja que 
va en contra del dret de 
les famílies a rebre una 
formació moral i religiosa 
d’acord a les seves convic-
cions, així com plaça en 
un centre concertat a les 
que només han sol·licitat 
un centre públic, ja que de 
mitjana els centres con-
certats tenen costos més 
elevats que els públics que 
algunes famílies potser 
no poden assumir.

Podeu consultar l’informe complet a ivalua.cat

Publicar posteriorment 
els criteris que han 
utilitzat les comissions 
de garanties d’admis-
sió per assignar les 
places d’ofici i NESE

Es necessiten accions ori-
entades a fomentar més 
transparència sobre els 
criteris de les comissions 
de garanties d’admissió i 
el Consorci d’Educació de 
Barcelona a l’hora d’as-
signar les places d’ofici i 
les places reservades per 
l’alumnat amb necessi-
tats específiques de suport 
educatiu (NESE). Publicar 
després del procés aquests 
criteris i normes de 
priorització podria millo-
rar-ne la transparència 
sense afectar-ne l’adapta-
bilitat.

 


