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Mapa escolar, escolarització i equitat

1.

JUSTIFICACIÓ I MOTIVACIÓ

Les jornades sobre «Mapa escolar, escolarització i equitat» se celebraren a la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de
Colonya de la UIB, els dies 11 i 12 de novembre de 2016.
El CEM ha organitzat les jornades, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, l’Ajuntament de Palma, IRIE i FELIB.
Una de les funcions principals del Consell Escolar de Mallorca1 és emetre informes a la Conselleria d’Educació i
Universitat pel que fa al procés d’escolarització de Mallorca i dels seus municipis, això inclou el procés de zonificació,
adscripció, admissió i matriculació de l’alumnat als centres educatius.
El Consell Escolar de Mallorca, constituït de nou el passat 28 de setembre de 2016, organitzà les jornades «Mapa
escolar, escolarització i equitat» amb l’objectiu d’analitzar la situació i establir criteris, per poder fer propostes a la
Conselleria d’Educació i Universitat en aquest àmbit.
Conjuntament amb la FELIB, es va organitzar una sessió formativa el mateix 11 de novembre matí, a la seu d’aquesta
entitat, per donar a conèixer la proposta educativa del Departament d’Educació del municipi francès Pessac. Aquesta
sessió fou oberta per a regidories i personal tècnic d’educació dels municipis de les Illes Balears.
2.

OBJECTIUS

* Recollir les idees base que permetin elaborar un mapa escolar per a Mallorca, tenint present la igualtat d’oportunitats i
l’equitat educativa.
* Fer un debat sobre les dificultats i els reptes per a un procés d’escolarització millor a Mallorca.
* Donar a conèixer experiències rellevants de diferents territoris internacionals, nacionals i locals sobre el mapa escolar i
la distribució equitativa de l’alumnat.
3.

ORGANITZACIÓ

a. Reunions de la Comissió de Disseny i Organització
La proposta per fer unes jornades sobre el mapa escolar de Mallorca fou aprovada en la sessió plenària del CEM del 28
de setembre de 2016. Abans de l’aprovació s’havia constituït un grup de treball i disseny de les jornades, entre els
futurs membres consellers i conselleres del CEM. Aquest grup es va reunir en ocasions diverses i aprofità el treball en
xarxa informàtica. Les reunions que es varen fer foren: el 20 de juliol, el 13 de setembre, el 13 d’octubre i el 2 de
novembre de 2016. A partir de llavors, i una vegada constituïda la Comissió Permanent, aquesta assumí la tasca de
coordinació, seguiment i avaluació.
Per tal d’establir una coordinació fluïda entre les diferents entitats col·laboradores es varen mantenir les reunions
següents:
•
•
•

27 de setembre de 2016: reunió amb la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Palma i IRIE.
29 de setembre de 2016: reunió amb el president i la secretària de la FELIB.
10 de novembre de 2016: reunió amb el personal tècnic d’IRIE.

b. Sistema d’inscripció a les jornades
La inscripció a les jornades fou oberta fins al 10 de novembre, a les 12 h. La inscripció s’havia de fer amb el servei
electrònic de la UIB i requeria un tràmit d’inscripció digital previ (creació d’un usuari UIB digital), que es podia fer a la
vegada. Calia fer un pagament de 30 euros en concepte dels berenars i del dinar de dissabte 12, mitjançant targeta o
transferència bancària. La pàgina per a fer la inscripció era: www.fueib/jornades/mapaescolar.

1 Òrgan de participació educativa autònom, adscrit a efectes administratius i pressupostaris a la Direcció Insular de Cultura del
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca.
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c. Ubicació i serveis
La sessió formativa de divendres 11, a les 10 h, adreçada a regidors i a personal tècnic d’educació de les Illes Balears,
amb el títol Projecte educatiu de la ciutat de Pessac, es va fer a la sala d’actes de la FELIB (la resta d’illes podien seguir
la xerrada per videoconferència).
Les jornades es feren a la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB. Per a la tasca amb els grups de
treball es feren servir les aules a15, a16, a13 i a14. Durant les jornades fou possible l’accés a la xarxa sense fils de la
UIB i foren transmeses comunicacions amb la xarxa Twiter (#mapaescolar).
Es va oferir un servei complementari de custòdia dels fills, per a aquells pares i mares participants de les jornades que
ho desitgessin; finalment, ningú no el va fer servir.
Per a dissabte 12, previ pagament dels participants, es va oferir un servei d’àpats, per als berenars i dinar, fet per
ASPAS cafè.
Per a la traducció dels ponents francesos vàrem disposar de la col·laboració voluntària de Maria Gracia Vila, secretària
del Sindicat Alternativa Docent, professora d’ensenyament secundari de l’IES Sureda i Blanes.
d. Relació de ponents
Emmanuel Mages (vicealcalde d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Pessac, França), Adeline Sauvanet
(directora del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Pessac, França).
Antoni Morante Milla (director general de Planificació, Ordenació i Centres. Ha estat director de l’IES Madina
Mayurqa i president de l’Associació de Directors de Secundària de Mallorca i de la Federació d’Associacions de Directors
de Secundària de les Illes Balears)
Aina Tarabini (professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora en els grups de recerca GEPS
(Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinari sobre Polítiques d’Educació); especialista en
sociologia de l’educació i en l’anàlisi de les desigualtats educatives; participant de projectes nombrosos de recerca i
publicació de llibres i articles en revistes de prestigi, tant nacionals com internacionals)
Andrés M. Encinas (professor de la Universitat Politècnica de Catalunya; participant, com a membre de la Federació
d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya, en el disseny dels estudis sobre «Mapa escolar» dels districtes de Gràcia,
Sant Andreu i l’Eixample de Barcelona)
I a la taula rodona comptàrem amb la participació d’Alice Weber (delegada d’Educació, Formació i Ocupació de
l’Ajuntament d’Inca); Catalina Riera (primera tinenta de batlia i delegada d’Educació i Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Manacor); Maria Antònia Veny (tercera tinenta de batlia, regidora d’Educació, Participació Ciutadana
i Agricultura de l’Ajuntament de Porreres); Rafel Socias (regidor d’Educació i Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla) i
Nati Francés (tinenta de batlia i delegada de Cohesió Social i Igualtat de l’Ajuntament de Calvià).
e. Certificació
La Conselleria d’Educació i Universitat ha concedit a les jornades 14 hores de formació per al professorat, que ja
consten en el portal del personal.
4.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Per a la difusió de les jornades es varen fer servir canals diferents:
* Impressió de 100 cartells (annex 1) repartits a les entitats representades al CEM, als edificis del Consell de Mallorca, a
l’Ajuntament de Palma i a la FELIB.
* El mateix cartell fou difós per correu electrònic a totes aquelles institucions i entitats implicades en el procés
d’escolarització i zonificació escolar. També es va difondre a les xarxes socials: Facebook i Twiter.
* Es va fer difusió també de les jornades al web del Consell de Mallorca.
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* El web de la UIB

* El blog del CEM

* També fou publicat a l’agenda del web de la WEIB, de la Conselleria d’Educació Cultura i Universitat.
* La FELIB va fer-ne difusió a tots els municipis de Mallorca, suggerí que els ajuntaments participassin subvencionant
almanco dues places per al personal tècnic d’educació o per als membres dels consells escolars municipals.
* L’Ajuntament de Palma va participar també amb la difusió a tots els centres educatius de Palma.
* IRIE en va fer difusió en el seu butlletí i ho va enviar a tots els seus membres i als centres educatius de Mallorca.

* Les diferents entitats representades i col·laboradores del CEM varen participar també amb la publicitat de les
jornades, enviant la informació als associats i fent difusió a les xarxes i mitjans digitals.
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5. SESSIÓ FORMATIVA A LA FELIB
La sessió es va iniciar amb la presentació del president de la FELIB, Joan Carles Verd. A continuació, Adeline Sauvanet
va fer una exposició inicial del mapa escolar del municipi de Pessac i la distribució equitativa de l’alumnat. Finalment es
va donar pas a un torn obert de preguntes que ampliaren l’exposició formativa d’aquest municipi.
Hi varen assistir vint persones procedents de diferents municipis de Mallorca i dos participants dels municipis d’Eivissa,
que seguiren la sessió formativa per videoconferència.

6.

JORNADES

a. Desenvolupament
Les jornades es varen inaugurar divendres, 11 de novembre, a les 16 h, amb la presència del president del Consell de
Mallorca, Miquel Ensenyat; del conseller d’Educació Cultura i Universitats, Martí March; del batle de Palma, José Hila, i
del vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles. El president del Consell Escolar de
Mallorca, Miquel Oliver, en va fer la presentació. Entre les autoritats assistents, cal comentar la presència del cònsol
francès Michel Magnier, del director de l’Oficina de Defensa del Menor, Joan Marc Tur Roig, i del president del Consell
Escolar de les Illes Balears, Pere Carrió.
La conferència inaugural va ser a càrrec d’Emmanuel Magés, vicealcalde d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de
Pessac de França i d’Adeline Sauvanet, directora del Departament d’Educació del mateix ajuntament. Ens presentaren el
mapa escolar i el projecte educatiu de la seva ciutat.
Seguidament el director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante Milla, ens va parlar de la
planificació educativa, amb aportació de dades del curs actual del sistema educatiu de Mallorca i la distribució d’alumnat
entre els centres educatius.
Tot seguit es va dur a terme una taula rodona moderada per Jordi Vallespir, professor de la UIB, on s’exposaren els
processos d’escolarització de determinats municipis de Mallorca. Per això comptàrem amb la presència d’Alice Weber
(delegada d’Educació, Formació i Ocupació de l’Ajuntament d’Inca), Catalina Riera (primera tinenta de batlia i delegada
d’Educació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Manacor), Maria Antònia Veny (tercera tinenta de batlia,
regidora d’Educació, Participació Ciutadana i Agricultura de l’Ajuntament de Porreres), Rafel Socias (regidor d’Educació i
Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla) i Nati Francés (tinenta de batlia i delegada de Cohesió Social i Igualtat de
l’Ajuntament de Calvià).
El dissabte 12 de novembre iniciarem la jornada amb la conferència d’Aina Tarabini, professora de la UAB, amb el títol
«La lluita contra la segregació, una qüestió clau per a la justícia educativa».
Tot just després, es constituïren els grups de treball amb un total de 54 persones participants: escola pública i escola
concertada (13 persones), ràtios (12 persones), inclusió (15 persones) i territori (14 persones). En l’annex 2 hi ha els
guions de treball de cada un d’aquests grups de treball.
Abans d’exposar les conclusions dels grups de treball encara tinguérem ocasió d’escoltar Andrés Encinas, exvocal de la
FaPaC, amb la seva aportació de dades dels estudis d’escolarització fets per les xarxes d’AMPA de Barcelona, en
concret: els casos de Gràcia, l’Eixample i Sant Andreu.
I, abans de la clausura, els moderadors dels grups, tots ells membres del Consell Escolar de Mallorca, prepararen i
presentaren les conclusions dels grups de treball (annex 3): al grup de territori, Susanna Moll i Lluís García; al grup de
ràtios, Dana Garcias i Amanda Fernández; al d’inclusió, Helena Inglada i Albert Lobo, i al d’escola pública-escola
concertada, Daviu Sánchez i Isabel Montero.
La clausura i el tancament fou a càrrec de Joan Carles Verd, president de la FELIB, la regidora d’Educació, Susanna
Moll, el director de l’IRIE, Jesús Salinas, i la vicepresidenta del Consell Escolar de Mallorca, Francisca Marí.
La participació a les jornades arribà a ser d’unes 125 persones, aproximadament, en ponències determinades.
Tota la documentació de les ponències es pot trobar en el blog del Consell Escolar de Mallorca.
b. Valoracions de les persones participants
En l’annex 4 s’adjunten les valoracions recollides dels participants a les jornades.
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7.

DETALL ECONÒMIC

PRESSUPOST
Ponències
Publicitat
Allotjament dels ponents
Dietes dels ponents
Desplaçaments
Imprevists

1.050
300
600
300
600
300
TOTAL EUROS

DESPESA
Ponències i desplaçaments dels ponents
Publicitat: cartells i roller
Berenar del matí ASPAS cafè
Allotjament i passatges dels ponents
ASPAS-cafè

DESPESA REAL
PAGAT PER
Consell de Mallorca
UIB-IRIE
UIB-IRIE
Ajuntament de Palma
FUEIB (ingressos dels participants)

3.150

QUANTITAT
1.050
300
302,50
1617
1.347,50

I cal afagir que:
El Consell de Mallorca va assumir el cost d’una de les dietes dels ponents i l’altra fou assumida per IRIE.
La FUEIB va encarregar-se també de la gestió telemàtica, els recursos personals, els dies de les jornades i la reserva de
la sala d’actes i de les aules.
48 persones s’hi varen inscriure i pagaren la quota de 30 euros.
La FELIB aportà la sala i un berenar per als participants i ponents a la xerrada; també s’encarregà del pagament als
ponents de la conferència de divendres matí.
El Consell de Mallorca (Direcció Insular de Cultura) i l’Ajuntament de Palma obsequiaren tots els ponents amb
publicacions d’aquestes entitats.
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ANNEX 1: CARTELL DE LES JORNADES
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ANNEX 2: Guions dels grups de treball

GRUP DE TREBALL: INCLUSIÓ
OBJECTIU DE LA SESSIÓ
- Recollir les idees base que permetin elaborar un mapa escolar, tenint present la igualtat d’oportunitats i
l’equitat educativa.
- Fer un debat sobre les dificultats i els reptes per a un procés d’escolarització millor a Mallorca.
TÈCNICA A UTILITZAR: Combinació dinàmica de la pluja d’idees amb el grup nominal.
CRONOGRAMA DE LA SESSIÓ
1. Organització de la sessió
- Tema de debat
Escolarització i inclusió
2. Inici de la dinàmica
- Es distribueixen els participants per parelles. Cada parella disposa d’un bloc de notes adhesives de color
vermell per abordar la primera qüestió del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions (una a cada
nota) que es creguin adients i que donen resposta a la qüestió plantejada. (10/15 minuts)
PRIMERA QÜESTIÓ
Proposau mesures per lluitar contra la segregació escolar, com a requisit per garantir la justícia
educativa i social i per millorar els resultats globals del sistema educatiu.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes vermelles i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
3. S’entrega a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color verd per abordar la segona qüestió
del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la
qüestió plantejada. (10/15 minuts)
SEGONA QÜESTIÓ
Proposau mesures per tal de fer una distribució equitativa de l’alumnat NESE entre els distints
centres educatius d’una mateixa localitat.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes verdes i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
4. S’entrega a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color blau per abordar la tercera qüestió
del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la
qüestió plantejada. (10/15 minuts)
TERCERA QÜESTIÓ
Feis propostes per dissenyar un procés de matriculació i un sistema de baremació que eviti la
creació i la perpetuació de centres segregats.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes blaves i indica que es distribueixin en
tres grups.
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5. Sintetitzar totes les aportacions
Cada grup tindrà totes les notes del mateix color que els lliura el moderador i el grup ha d’escollir un
portaveu.
Es tracta de comentar i seleccionar en una cartolina les aportacions de les distintes notes del mateix color
sense repetir afirmacions i descartant aquelles que no són consensuades. De tal manera que tindrem un
recull de conclusions per a cada qüestió plantejada. El temps estimat és de 20/25 minuts.
6. Intercanvi de cartolines
Una vegada seleccionades les afirmacions, s’intercanvien les cartolines. La cartolina vermella passa al
grup de la verda, la verda al de la blava i la blava al de la vermella. Els grups comenten les afirmacions de
la cartolina. Si es modifiquen les afirmacions i se seleccionen les que anteriorment no havien estat
consensuades, la persona portaveu del grup ho ha de fer constar. (15/20 minuts).
Després de 15/20 minuts es tornen a intercanviar, aquesta vegada la plantilla vermella passa al pròxim
grup (inicialment blau), la verda al grup inicialment vermell i la blava al grup inicialment verd. Tornen fer el
mateix, comenten la qüestió de la cartolina; les modifiquen i esmenen, si escau, i el portaveu n’anota les
modificacions.
7. Posada en comú i retroacció
-

El portaveu de cada grup llegeix les conclusions i es debaten col·lectivament; s’hi poden fer
modificacions i/o afegits, de forma consensuada. Cal fer-ho per ordre de qüestions i assignar un
temps per a cada una. El resultat de cada qüestió es lliura al secretari. (40 minuts)

8. Fi de la sessió
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GRUP DE TREBALL: ESCOLA PÚBLICA I ESCOLA CONCERTADA
OBJECTIU DE LA SESSIÓ
- Recollir les idees base que permetin elaborar un mapa escolar, tenint present l’oferta educativa dels
centres sostinguts amb fons públics.
- Fer un debat sobre les dificultats i els reptes per a un millor procés d’escolarització a Mallorca.
TÈCNICA A UTILITZAR: Combinació dinàmica de la pluja d’idees amb el grup nominal.
CRONOGRAMA DE LA SESSIÓ
1. Organització de la sessió
- Tema de debat
Escola pública i escola concertada
Consensuar mesures per fer que tots els centres sostinguts amb fons públics puguin oferir un servei de
qualitat i que garanteixi l’igualtat d’oportunitats.
2. Inici de la dinàmica
- Es distribueixen els participants per parelles. Cada parella disposa d’un bloc de notes adhesives de color
vermell per abordar la primera qüestió del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions (una a cada
nota) que es creguin adients i que donen resposta a la qüestió plantejada. (10/15 minuts)
PRIMERA QÜESTIÓ
Proposau mesures per fer que tots els centres sostinguts amb fons públics puguin oferir un
servei de qualitat amb les garanties professionals, pedagògiques i econòmiques.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes vermelles i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
3. Es lliura a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color verd per abordar la segona qüestió
del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la
qüestió plantejada. (10/15 minuts)
SEGONA QÜESTIÓ
Feis propostes i criteris que serveixin per determinar com s’han de crear aules noves o línies en
determinades zones educatives i/o centres escolars.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes verdes i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
4. Es lliura a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color blau per abordar la tercera qüestió del
tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la qüestió
plantejada. (10/15 minuts)
TERCERA QÜESTIÓ
Feis propostes per tal que el procés de matriculació, els criteris de baremació i les comissions de
matriculació atenguin de forma equilibrada tots els centres educatius sostinguts amb fons
públics d’una zona educativa determinada, comptant sempre amb els recursos necessaris.
Després de 10/15 minuts el moderador recull les notes blaves i indica que es distribueixin en tres grups.
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5. Sintetitzar totes les aportacions
Cada grup tindrà totes les notes del mateix color que la persona moderadora els entrega; el grup ha
d’escollir un portaveu.
Es tracta que cada grup comenti i seleccioni en una cartolina les aportacions de les distintes notes del
mateix color sense repetir afirmacions i descartant aquelles que no són consensuades. De tal manera que
tindrem un recull de conclusions per a cada qüestió plantejada. El temps estimat és de 20/25 minuts.
6. Intercanvi de cartolines
Una vegada seleccionades les afirmacions, s’intercanvien les cartolines. La cartolina vermella passa al
grup de la verda, la verda al de la blava i la blava al de la vermella. Els grups comenten les afirmacions de
la cartolina. Si es modifiquen les afirmacions i seleccionen les que anteriorment no havien estat
consensuades, el portaveu del grup ho ha de fer constar. (15/20 minuts)
Després de 15/20 minuts es tornen a intercanviar, aquesta vegada la plantilla vermella passa al pròxim
grup (inicialment blau), la verda al grup inicialment vermell i la blava al grup inicialment verd. Tornen fer el
mateix, comenten la qüestió de la cartolina, en modifiquen i esmenen el contingut, si escau, i el portaveu
anota les modificacions.
7. Posada en comú i retroacció
-

El portaveu de cada grup llegeix les conclusions i es debat col·lectivament, es pot modificar o
afegir informació de forma consensuada. Cal fer-ho per ordre de qüestions i assignar un temps
per a cada una. El resultat de cada qüestió es lliura al secretari. (40 minuts)

8. Fi de la sessió
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GRUP DE TREBALL: RÀTIOS
OBJECTIU DE LA SESSIÓ
- Recollir les idees base que permetin elaborar un mapa escolar i assegurar-se que els centres educatius
disposin d’unes ràtios que garanteixin la qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat.
- Fer un debat sobre les dificultats i els reptes per millorar el procés d’escolarització a Mallorca.
TÈCNICA A UTILITZAR: Combinació dinàmica de la pluja d’idees amb el grup nominal.
CRONOGRAMA DE LA SESSIÓ
1. Organització de la sessió
- Tema de debat
Escolarització i ràtios
2. Inici de la dinàmica
- Es distribueixen els participants per parelles. Cada parella disposa d’un bloc de notes adhesives de color
vermell per abordar la primera qüestió del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions (una a cada
nota) que es creguin adients i que donen resposta a la qüestió plantejada. (10/15 minuts)
PRIMERA QÜESTIÓ
Proposau mesures per assegurar-vos que els centres educatius disposin d’unes ràtios que
garanteixin la qualitat de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes vermelles i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
3. S’entrega a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color verd per abordar la segona qüestió
del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la
qüestió plantejada. (10/15 minuts)
SEGONA QÜESTIÓ
Feis propostes per evitar la manca de places educatives en determinades zones i l’existència
d’aules prefabricades, sempre respectant les ràtios mínimes per garantir la qualitat educativa.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes verdes i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
4. S’entrega a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color blau per abordar la tercera qüestió
del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la
qüestió plantejada. (10/15 minuts)
TERCERA QÜESTIÓ
Proposau mesures perquè els centres puguin ocupar d’una forma més equitativa gran part de
l’oferta educativa i evitar així ser centres segregats per haver de completar vacants amb un excés
d’alumnat d’incorporació tardana.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes blaves i indica que es distribueixin en
tres grups.
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5. Sintetitzar totes les aportacions
Cada grup té totes les notes del mateix color i les lliura al moderador; el grup ha d’escollir un portaveu.
Cada grup ha de comentar i seleccionar en una cartolina les aportacions de les distintes notes del mateix
color sense repetir afirmacions i descartant aquelles que no són consensuades. De tal manera que
tindrem un recull de conclusions per a cada qüestió plantejada. El temps estimat és de 20/25 minuts.
6. Intercanvi de cartolines
Una vegada seleccionades les afirmacions, s’intercanvien les cartolines. La cartolina vermella passa al
grup de la verda, la verda al de la blava i la blava al de la vermella. Els grups comenten les afirmacions de
la cartolina. Si es modifiquen les afirmacions i se seleccionen les que anteriorment no havien estat
consensuades, el portaveu del grup ho ha de fer constar. (15/20 minuts)
Després de 15/20 minuts es tornen a intercanviar, aquesta vegada la plantilla vermella passa al pròxim
grup (inicialment blau), la verda al grup inicialment vermell i la blava al grup inicialment verd. Tornen fer el
mateix, comenten la qüestió de la cartolina, les modifiquen i esmenen, si escau, i el portaveu n’anota les
modificacions.
7. Posada en comú i retroacció
-

El portaveu de cada grup llegeix les conclusions i es debaten col·lectivament, es poden fer
modificacions o s’hi pot afegir informació de forma consensuada. Cal fer-ho per ordre de
qüestions i assignar un temps per a cada una. El resultat de cada qüestió s’entrega al secretari.
(40 minuts)

8. Fi de la sessió
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GRUP DE TREBALL: TERRITORI
OBJECTIU DE LA SESSIÓ
- Recollir les idees base que permetin elaborar un mapa escolar, tenint present els condicionants
territorials, per fer front als reptes de la societat actual.
- Fer un debat sobre les dificultats i els reptes per a un procés d’escolarització millor, a nivell territorial, a
Mallorca.
TÈCNICA A UTILITZAR: Combinació dinàmica de la pluja d’idees amb el grup nominal.
CRONOGRAMA DE LA SESSIÓ
1. Organització de la sessió
- Tema de debat
Escolarització i territori
Aquesta temàtica s’abordarà a partir de tres qüestions essencials:
a) El model de zonificació desitjable i el pes del factor territorial en l’equitat de l’accés
als centres sostinguts amb fons públics i com a instrument que incideixi sobre la
planificació educativa.
b) Com gestionar l’accés als centres sostinguts amb fons públics. Mesures amb els
centres segregats.
c) Mesures d’informació i mesures compensatòries per reduir les desigualtats en el
procés d’escolarització.
2. Inici de la dinàmica
- Es distribueixen els participants per parelles. Cada parella disposa d’un bloc de notes adhesives de color
vermell per abordar la primera qüestió del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions (una a cada
nota) que es creguin adients i que donen resposta a la qüestió plantejada. (10/15 minuts)
PRIMERA QÜESTIÓ
Proposau mesures que poden millorar el procés de zonificació i que possibilitin que el factor
territorial jugui a favor de l’equitat de l’accés als centres sostinguts amb fons públics, alhora que
sigui un instrument que incideixi sobre la millora de la planificació educativa.
Després de 10/15 minuts la persona que modera recull les notes vermelles i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
3. Es lliura a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color verd per abordar la segona qüestió
del tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la
qüestió plantejada. (10/15 minuts)
SEGONA QÜESTIÓ
Enumerau mesures per gestionar l’accés als centres sostinguts amb fons públics i mesures
específiques per evitar centres segregats.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes verdes i indica que es faci un canvi de
parella. Cal que cada persona cerqui una parella nova.
4. Es lliura a cada parella nova un bloc de notes adhesives de color blau per abordar la tercera qüestió del
tema de debat. Es tracta d’anotar les afirmacions que es creguin adients i que donen resposta a la qüestió
plantejada. (10/15 minuts)
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TERCERA QÜESTIÓ
Proposau mesures d’informació i mesures compensatòries per reduir les desigualtats en el
procés d’escolarització.
Després de 10/15 minuts la persona moderadora recull les notes blaves i indica que es distribueixin en
tres grups.
5. Sintetitzar totes les aportacions
Cada grup té totes les notes del mateix color que el moderador els lliura i el grup ha d’escollir un portaveu.
Cada grup ha de comentar i seleccionar en una cartolina les aportacions de les distintes notes del mateix
color sense repetir afirmacions i descartant aquelles que no són consensuades. De tal manera que
tinguem un recull de conclusions per a cada qüestió plantejada. El temps estimat és de 20/25 minuts.
6. Intercanvi de cartolines
Una vegada seleccionades les afirmacions, s’intercanvien les cartolines. La cartolina vermella passa al
grup de la verda, la verda al de la blava i la blava al de la vermella. Els grups comenten les afirmacions de
la cartolina. Si es modifiquen les afirmacions i se seleccionen les que anteriorment no havien estat
consensuades, el portaveu del grup ho ha de fer constar. (15/20 minuts)
Després de 15/20 minuts es tornen a intercanviar, aquesta vegada la plantilla vermella passa al pròxim
grup (inicialment blau), la verda al grup inicialment vermell i la blava al grup inicialment verd. Tornen fer el
mateix, comenten la qüestió de la cartolina, la modifiquen i l’esmenen, si escau, i el portaveu n’anota les
modificacions.
7. Posada en comú i retroacció
-

El portaveu de cada grup llegeix les conclusions i es debaten col·lectivament, es poden modificar
o s’hi pot afegir informació de forma consensuada. Cal fer-ho per ordre de qüestions i assignar
un temps per a cada una. El resultat de cada qüestió es lliura al secretari. (40 minuts)

8. Fi de la sessió
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ANNEX 3: CONCLUSIONS DELS GRUPS DE TREBALL

CONCLUSIONS DELS GRUPS DE TREBALL
Grup de treball: ràtios
1. Mesures per assegurar que els centres educatius disposin de ràtios que garanteixin la qualitat
de l’ensenyament i l’atenció a la diversitat

•

Garantir el desenvolupament de l’Acord marc, cercar solucions als problemes d’espai, d’ampliacions
de centres, de creacions de centres nous i de planificació escolar a llarg termini.

•

No aplicar el 10 % (normatiu) d’augment de ràtios per a aquesta comunitat autònoma, per les
necessitats i peculiaritats que ens determina l’arribada constant i durant tot l’any d’alumnat nouvingut.

•

No aplicar el 10 % d’increment de ràtios als centres que, en la mateixa zonificació, tinguin places
disponibles i vacants.

•

Cal incloure, en aquesta problemàtica de ràtios elevades, l’etapa educativa 0-3. Visualitzar aquesta
etapa en el Consell Escolar de Mallorca.

•

Crear una reserva de places NESE, no només fins que finalitzi la matrícula, sinó durant tot el curs
escolar.

2. Propostes per evitar la manca de places educatives en determinades zones i l’existència d’aules
prefabricades, respectant les ràtios mínimes per garantir la qualitat educativa

•

Fer el diagnòstic i la planificació a llarg termini per detectar i anticipar la demanda (implicar-hi
l’administració autonòmica i municipal).

•

Diversificar l’oferta a la mateixa zona (que tots els centres puguin disposar de projectes de qualitat
semblants i amb els mateixos recursos).

•

Cal crear un mapa escolar nou i augmentar-ne el pressupost, fet a partir de la voluntat política i del
consens per revertir la mancança històrica de les nostres infraestructures.

•

No implantar més aules prefabricades si hi ha oferta disponible en altres centres de la mateixa zona.

•

Afavorir i garantir el transport públic.

•

Utilitzar espais alternatius al centre escolar, crear convenis entre l’Administració educativa, els
ajuntaments i altres institucions per possibilitar-ne l’ús temporal.

•

Crear infraestructures noves i ampliar i reformar les que ja tenim.
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3. Mesures perquè els centres puguin ocupar, de forma més equitativa, gran part de l’oferta
educativa per evitar completar vacants amb un excés d’alumnat d’incorporació tardana i ser
centres segregats

•

Potenciar la relació entre els diferents centres per evitar la preferència de les famílies per alguns
centres i aplicar-hi mesures correctores.

•

Establir un nombre màxim d’alumnat NESE per aula: repartiment equitatiu d’alumnat NESE entre els
diferents centres de la zona (escola pública-concertada), reserva de places NESE a tots els centres
públics i concertats i crear un mapa escolar on els sectors siguin equitatius.

•

Des de l’Oficina d’Escolarització, no permetre sobrepassar la ràtio (no aplicar el 10 %) mentre un altre
centre de la zona tingui places vacants.

•

Formar tot el professorat per afavorir la convivència.

Grup de treball: inclusió
1. Mesures per lluitar contra la segregació escolar, per garantir la justícia educativa i social i per
millorar els resultats globals del sistema educatiu
1.

Diagnòstic:

-

Fer una primera anàlisi de la situació territorial i de centre.

2.

Coordinació:

-

Definir clarament l’àmbit d’acció i la implicació de les entitats locals, reforçant la xarxa associativa
i els plans de convivència als centres.

-

Coordinar tots els serveis relacionats amb els menors.

-

Adequar els espais i els serveis de lleure.

-

Disposar de serveis complementaris per evitar l’exclusió social.

3.

Normativa: l’eix central de la normativa ha de ser l’equitat.

-

Distribuir recursos per compensar les desigualtats entre centres.

-

Promoure projectes innovadors en els centres identificats com a segregats.

-

Disposar de més places 0-3 a les escoles municipals.

-

Disposar de serveis de menjadors, transport i extraescolars.

-

Reservar places NESE durant tot el curs.

-

Incorporar perfils nous de professionals (PTSC, TS).

4.

Control d’aplicació de la normativa.

-

Que la inspecció educativa estableixi un control del compliment de la normativa pel que fa a
l’equitat. Incorporar personal de perfil no administratiu a les oficines d’escolarització (mediadors
culturals, TS, OE, etc.).

5.

Comunicació i formació.

-

Impulsar grups de treball per establir criteris comuns i acords d’actuació (CMSS, educació,
sanitat, serveis socials, IMAS, etc.).

-

Formar els pares i fomentar la participació mitjançant trobades informals.

-

Desenvolupar projectes de direcció reals, orientats a la no-segregació, impulsats pels equips
directius amb una visió més global.
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2. Mesures per distribuir de manera equitativa l’alumnat NESE entre els diferents centres educatius
d’una mateixa localitat
1. Normativa
•

Elaborar un pla de distribució equilibrada de NESE i desenvolupar mecanismes de control de
seguiment del pla d’equilibri.

•

Mantenir el nombre de places NESE durant tot el curs escolar.

2. Servei d’escolarització
•

Punts d’informació d’escolarització externs als centres.

•

Servei d’acompanyament de les famílies nouvingudes en el procés d’inscripció, des de l’oficina de
matriculació fins a entrar al centre amb professionals, com ara mediadors, treballadors socials, etc.

3. Consens polític
•

Consensuar l’elaboració del pla de distribució d’alumnat NESE als centres sostinguts amb fons públic
i assegurar-ne el compromís polític de continuïtat i estabilitat.

•

Pla de traspàs d’informació de les actuacions independent dels canvis a l’Administració i al Govern.

4. Serveis complementaris
•

Polítiques de reforç del transport, dels serveis de menjador, dels serveis extraescolars, de la qualitat,
tant en projectes com en pressuposts; que l’Administració les assumeixi.

5. Comissió de zona
•

Exigir que el pla d’aplicació de mesures d’equilibri estigui dotat de recursos humans i materials,
d’infraestructures i amb un calendari d’aplicació concret.

•

Millorar el diagnòstic de l’alumnat NESE i la transparència en la informació i en les dades entre
l’Administració i els agents implicats.

3. Propostes per dissenyar un procés de matriculació i un sistema de baremació que eviti crear i
perpetuar els centres segregats
1.

El procés de matriculació, l’assignació de plaça, tant als centres públics com als concertats, s’ha
de fer mitjançant l’oficina d’escolarització.

2.

Regular la matriculació amb una comissió.

3.

Controlar, realment i de manera exhaustiva, els barems que hi ha.

4.

Revisar i eliminar dels barems els criteris de segregació.

5.

Revisar els criteris d’adscripció.

6.

Dotar les oficines d’escolarització amb professionals d’àmbits diferents (psicòlegs, serveis
socials, etc.).

7.

Proposar un sistema de quotes de distribució a partir de criteris econòmics, de germans, de
proximitat, NESE, etc. Implementar mesures de flexibilitat horària i rutes segures.

8.

Organitzar les zones escolars amb diversitat social.

9.

Ponderar els criteris d’assignació de nouvinguts no només pel de places vacants, sinó també per
percentatge d’alumnat NESE al centre o d’alumnat d’incorporació tardana.
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Grup de treball: escola pública / escola concertada
1. Mesures per fer que tots els centres sostinguts amb fons públics ofereixin un servei de qualitat
amb garanties professionals, pedagògiques i econòmiques

•

Possibilitar l’accés de professorat a centres finançats amb fons públics mitjançant llistes de
selecció que garanteixin la transparència de l’oferta. Orientar cap a la meritocràcia.

•

Igualtat de recursos a tots els centres per garantir la igualtat d’oportunitats. Heterogeneïtat i
qualitat.

•

Garantir concerts amb dotació econòmica suficient per evitar el copagament a les famílies.

•

Garantir la participació de tots els agents educatius, facilitant el flux d’informació i cercant el
consens en les decisions.

•

Garantir l’accés als recursos complementaris (menjador, transport...) en centres finançats amb
fons públics.

•

Limitar l’obertura de línies noves quan hi ha ofertes de fons públics, superant el criteri exclusiu de
llibertat d’elecció.

2. Propostes i criteris per determinar com s’han de crear aules o línies noves en zones educatives
i/o centres escolars determinats

•

Canviar el punt de partida per evitar la doble xarxa (pública i concertada), planificant a llarg
termini i tenint en compte el bé comú per davant de la lliure elecció de centre.

•

Establir un marc jurídic clar per fixar les condicions d’igualtat i equitat a l’hora de distribuir
l’alumnat.

•

Crear comissions amb representació de tota la comunitat educativa per vigilar la distribució.

•

Millorar el transport públic, que ha de permetre a l’alumnat accedir als centres i que la creació de
línies noves, aules i centres no estigui tan lligada al lloc.

3. Propostes perquè el procés de matriculació, els criteris de baremació i les comissions de
matriculació atenguin de forma equilibrada tots els centres educatius sostinguts amb fons públics
d’una zona educativa determinada, comptant sempre amb els recursos necessaris.

•

Millorar la informació potenciant oficines d’escolarització i creant oficines independents, perquè la
informació dels centres no es monopolitzi.
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•

Establir zonificacions noves tenint en compte la distribució de l’alumnat per ubicació radial (no
zones) i una zonificació no vinculada a l’urbanisme o als barris.

•

Revisar els criteris de baremació per evitar la selecció adversa.

•

Establir el mateix cost de la despesa educativa per a la família. Disposar d’un control efectiu dels
pagaments extres a l’escola concertada.

•

Establir l’equitat dels criteris en qualsevol centre pel que fa a la reserva de NESE i nouvinguts.
Disposar de reserva de NESE durant tot el curs.

•

La llibertat d’elecció de centre no pot justificar crear centres nous o fer una despesa pública
superior.

•

Establir un servei de transport autèntic que faciliti la mobilitat real de l’alumnat.
Grup de treball: territori

1.

Mesures per millorar el procés de zonificació perquè el factor territorial jugui a favor de
l’equitat a l’hora d’accedir als centres sostinguts amb fons públics i fer-lo un instrument
per millorar la planificació educativa

•

Fer un diagnòstic previ a l’escolarització. Que cada municipi faci un estudi de la realitat
socioeconòmica i que es faci en coordinació amb altres departaments implicats: serveis socials,
urbanisme, etc.

•

Impulsar l’elaboració dels mapes escolars municipals amb la participació de tota la comunitat
educativa.

•

Aconseguir que la construcció de centres nous sigui la conseqüència del mapa escolar i no a la
inversa.

•

No limitar mai l’àrea d’influència d’un centre a una barriada per aconseguir equitat i mescla
social.

•

Fer que les zones escolars siguin heterogènies i petites.

•

Treballar per un consens en el procés, incloent tots els grups polítics en la presa de decisions i
que l’alternança política no en posi en perill el desplegament.

2.

Mesures per gestionar l’accés als centres sostinguts amb fons públics i mesures
específiques per evitar centres segregats

•

Crear oficines municipals i de zona d’escolarització:

-

Centralitzar el procés d’escolarització.

-

Donar un servei permanent i fer campanyes per aconsellar les famílies.

-

Revisar els processos ordinaris i extraordinaris de matriculació amb la participació de la
comunitat educativa.
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•

Oferta educativa equivalent, transparent i cooperativa, amb projectes educatius innovadors, que
impliquin la renovació pedagògica i metodològica.

•

Ajustar les ràtios al cens de població, implicant-hi els centres públics i els concertats. Oferir el
mateix nombre de places (ordinàries i NESE) i distribuir l’alumnat NESE de manera igual.
Mantenir la reserva NESE tot el curs.

•

Definir i revisar els criteris de baremació per accedir a l’escolarització en els diferents centres.

•

Revisar el paper de la inspecció educativa per detectar de manera precoç els problemes que un
centre pugui tenir.

3. Mesures d’informació i mesures compensatòries per reduir les desigualtats en el procés
d’escolarització
Des de l’Administració:

•

Obrir oficines municipals d’informació educativa, que puguin fer acompanyament i donar
informació a les famílies, elaborar una guia... i cal reforçar-ne els recursos humans.

•

Igualar i optimitzar les infraestructures dels centres, perquè no hi hagi diferències.

•

Treballar en qüestions d’urbanisme ,per millorar l’entorn dels centres i aconseguir rutes escolars
segures.

En relació amb les zones:

•

Treballar en xarxa, els centres s’han de coordinar amb les entitats del barri.

•

Distribuir de manera homogènia l’alumnat NESE.

•

Informar la ciutadania, fer pedagogia sobre l’eficàcia i la necessitat de l’educació amb equitat.

•

Garantir l’existència d’activitats de dinamització sociocultural i de serveis complementaris
gratuïts.

Des dels centres:

•

Fer jornades de portes obertes.

•

Garantir una bona informació de tots els serveis que tenen.

•

Desenvolupar plans de convivència efectius i mesures per desplegar-los i de control.

•

Analitzar el procés de traspàs del primer cicle al segon cicle, així com també les adscripcions.

Jornades 11 i 12 de novembre de 2016

21

Mapa escolar, escolarització i equitat

ANNEX 4: Valoracions de les persones participants

RESULTATS DEL QÜESTIONARI D’OPINIÓ DE LES PERSONES PARTICIPANTS
Aquests resultats s’han obtingut a partir dels 28 qüestionaris emplenats pels participants (23 dones i 5
homes, tots majors de 30 anys) a les jornades «Mapa escolar, escolarització i equitat».
1.

Qualificaríeu el contingut de l’activitat com a :

16
14
12
10
8
6
4
2
0

2.

Bo

Regular

Dolent

Molt dolent

Considerau que, en termes generals, el professorat de l’activitat ha estat:

16
14
12
10
8
6
4
2
0

3.

Molt bo

Molt bo

Bo

Regular

Dolent

Molt dolent

L’organització ha estat:
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Molt bo
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Dolent
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4.

La documentació que us han lliurat ha estat:

16
14
12
10
8
6
4
2
0

5.

Molt bo

Bo

Regular

Dolent

Molt dolent

En blanc

Com valoraríeu el tracte i l’agilitat rebuts als serveis administratius?
12
10
8
6
4
2
0

6.

Molt bo

Bo

Regular

Dolent

Molt dolent

L’espai on s’ha desenvolupat l’activitat ha estat:
30
25
20
15
10
5
0

7.

Adequat

L’aportació de l’activitat a la vostra formació ha estat:
14
12
10
8
6
4
2
0

molt
interessant
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8.

Valorau de 0 a 10 la vostra consideració global de l’activitat:
10
8
6
4
2
0

9.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

La durada de l’activitat us ha semblat:

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Massa llarga

llarga

adequada

massa curta

curta

10. L’horari de l’activitat us ha semblat:
25
20
15
10
5
0
Prest

Massa prest

adequat

tard

massa tard

11. Indicau, breument, els dos aspectes més negatius del desenvolupament de l’activitat:
* El primer dia va acabar massa tard.
* Jornada massa llarga. Entre setmana hauria estat més bo de passar.
* L’estructura del segon dia.
* Molt dens.
* Massa llarg el descans del migdia del diumenge.
* Manca de temps per al debat.
* S’hauria d’intentar no fer la sessió de tard del segon dia.
* S’hauria d’acabar dissabte abans de dinar.
* Lloc, molta calor.
* Manca de cafè després de dinar.
* Cadires molt incòmodes.
* Horari amb moltes hores buides.
* No participació dels responsables directes d’escolarització.
* No presència de més responsables de la Conselleria d’Educació, administracions educatives i UIB.
Falta de participació de més membres de la comunitat escolar. Manca més representació d’altres
actors educatius locals.

Jornades 11 i 12 de novembre de 2016

24

Mapa escolar, escolarització i equitat

* Una vergonya la presència dels representants de la Conselleria, sols a la presentació.
* Les preguntes han de ser preguntes, no reflexions, sinó és fa molt llarg.
* La ponència de la FAPAC, ha mostrat una realitat que no té res a veure amb la nostra. Poc
rellevant.
* La taula rodona de divendres, massa homogènia.
* S’haurien d’agrupar les preguntes en els debats, per no allargar els horaris.
* No s’ha inclòs l’etapa educativa 0-3 anys.
* Poca assistència de públic.
* Difícil inscripció. Procés enrevessat.
12. Indicau, breument, els dos aspectes més positius:
* Les aportacions de dades i de reflexions per projectar l’anàlisi posterior.
* Temàtica. Tema d’actualitat, d’interès per a la societat.
* Ponents excel·lents per la temàtica. La qualitat dels ponents.
* Conèixer experiències d’altres comunitats i països.
* Ponència d’Aina Tarabini.
* Ponents: en general tots bé (els millors: Aina Tarabini i Andrés Encinas).
* La participació de la directora d’Educació de la ciutat de Pessac. Explicació del cas de França.
* Participació del director general de Planificació.
* Bon clima de treball. Molt bon ambient durant les jornades.
* Bona informació per propiciar els debats.
* Dinàmica dels grups de treball.
* Perspectives diferents que comparteixen un espai per treballar.
* Posar sobre la taula aspectes de crítica i millora sobre el mapa escolar, l’equitat i la segregació.
* Motivació a l’hora d’un possible consens a les propostes del grup de treball. La participació dels
assistents.
* L’espai.
* Conèixer experiències d’altres ciutats.
* Concreció de la temàtica.
* Interès del tema.
* Reunir entitats diferents. Diversitat d’assistents.
* La participació de tots els àmbits educatius.
* Activació del Consell Escolar de Mallorca.
* L’organització de les activitats, dels ajudants, de la FAPA, del servei de càtering... en general tot bé.
13. Quines temàtiques us agradaria tractar en activitats properes?
* Desenvolupament dels consells escolars municipals.
* Planificació d’infraestructures.
* Aprofundir en el tema d’escolarització, comissions d’escolarització, zones, criteris consensuats...
* Diferenciar clarament el tipus d’escola concertada.
* El desenvolupament local i el paper de l’educació al municipi.
* Projectes educatius de ciutat.
* Etapa 0-3, educativa, pública i inclusiva (ràtios, professorat...).
* La temàtica no està tancada, necessitam un seguiment de la feina feta futura. Continuar amb el
mateix tema.
* Que tot el que s’ha tractat tingui un seguiment, és a dir, no encetar temes nous i tractar d’arribar a
realitats.
* Horari escolar.
* Valoració de les respostes de l’Administració a aquests fòrums o espais de reivindicació.
* Incidir en el tema en el cas de Palma.
* Els recursos docents als centres.
* Integració i participació social.
* Els deures.
* Conèixer altres sistemes educatius, altres models de països que tenen un nivell pedagògic alt.
* Models metodològics innovadors (No hi ha excuses, Escola Nova 21, escoles magnet...) i corrents
educatives (pedagogia sistèmica, entrenament emocional...)
14. Observacions i suggeriments:
* Millorar i facilitar la inscripció web.
* Fer una jornada d’un horabaixa trimestral, una ponència i després treball en grup.
* Agrair que s’hagi tingut en compte el tipus d’alimentació per als assistents.
* Trist que l’Administració no hi sigui present, en aquest espai de comunicació.
* Que no quedi tot en una teràpia de grup.

Jornades 11 i 12 de novembre de 2016

25

Mapa escolar, escolarització i equitat

* Fer les segones jornades l’any vinent.
* Ara toca el compromís de la Conselleria d’Educació amb els resultats de les jornades.
* Enhorabona a tothom per la valentia de liderar la feina.

El Consell Escolar de Mallorca agraeix la vostra col·laboració amb els qüestionaris d’opinió de
les jornades

Jornades 11 i 12 de novembre de 2016

26

Mapa escolar, escolarització i equitat

ANNEX 5: Notícies a la premsa i dossier de premsa.
Ultima Hora publicà dimecres, 9 de novembre, la notícia següent:

Web de la Conselleria d’Educació
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Dossier de premsa
UNES JORNADES DE DEBAT SOBRE EL MAPA ESCOLAR I
L’ESCOLARITZACIÓ
El Consell Escolar de Mallorca és un òrgan de consulta i participació de la programació general de
l’ensenyament no universitari de Mallorca. És un òrgan plural on hi està representada la comunitat
educativa de l’illa de Mallorca (ajuntaments, consells escolars municipals, docents, personal no docent,
famílies, alumnat, sindicats, patronals, etc.).
Una de les funcions principals és emetre informes a la Conselleria d’Educació i Universitat pel que fa al
procés d’escolarització de Mallorca i dels seus municipis. Això inclou el procés de zonificació, adscripció,
admissió i matriculació d’alumnat als centres educatius.
El Consell Escolar de Mallorca, constituït de nou el 28 de setembre de 2016, organitza les jornades
«Mapa escolar, escolarització i equitat», amb l’objectiu d’analitzar la situació i d’establir criteris per poder
fer propostes a la Conselleria d’Educació i Universitat en aquest àmbit.
Es donaran a conèixer experiències rellevants de diferents territoris internacionals, nacionals i locals. Així
mateix es farà una dinàmica de treball en petits grups per consensuar propostes entre els assistents. Les
jornades són obertes a tota la comunitat educativa.
A continuació destacam alguns trets dels ponents principals:
Emmanuel Mages (vicealcalde d’Educació i Joventut de l’Ajuntament de Pessac, França) Adeline
Sauvanet (directora del Departament d’Educació de l’Ajuntament de Pessac, França)
«Escolaritzar els infants en les millors condicions és una prioritat per a nosaltres. Per a això, hem
d’assegurar l’acollida en edificis adequats i proporcionar una formació de qualitat. La
multiculturalitat a les escoles de Pessac és un altre tema prioritari, per això la barreja de cultures i
nivells socials és essencial per al desenvolupament dels nostres fills» Emmanuel Mages. Pessac
en Direct, núm. 100.
Antoni Morante Milla (director general de Planificació, Ordenació i Centres. Ha estat director de l’IES
Madina Mayurqa i president de l’Associació de Directors de Secundària de Mallorca i de la Federació
d’Associacions de Directors de Secundària de les Illes Balears)
Aina Tarabini (professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, investigadora en els grups de
recerca GEPS (Globalització, Educació i Política Social) i GIPE (Grup Interdisciplinari sobre Polítiques
d’Educació); especialista en sociologia de l’educació i en l’anàlisi de les desigualtats educatives;
participant de projectes nombrosos de recerca i publicació de llibres i articles en revistes de prestigi, tant
nacionals com internacionals)
Andrés M. Encinas (professor de la Universitat Politècnica de Catalunya; participant, com a membre de
la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya, en el disseny dels estudis sobre «Mapa
escolar» dels districtes de Gràcia, Sant Andreu i l’Eixample de Barcelona)
Així mateix, comptarem amb la participació d’Alice Weber (delegada d’Educació, Formació i Ocupació de
l’Ajuntament d’Inca); Catalina Riera (primera tinenta de batlia i delegada d’Educació i Desenvolupament
Local de l’Ajuntament de Manacor); Maria Antònia Veny (tercera tinenta de batlia, regidora d’Educació,
Participació Ciutadana i Agricultura de l’Ajuntament de Porreres); Rafel Socias (regidor d’Educació i
Cultura de l’Ajuntament de sa Pobla) i Nati Francés (tinenta de batlia i delegada de Cohesió Social i
Igualtat de l’Ajuntament de Calvià).
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