
 

 

Grup de treball territori: zonificació i mapa escolar 

Document de suport 

Aquest és un document de suport per potenciar el debat en el marc del grup de treball. No l’heu                   

d’entendre, per tant, com un avançament de les mesures, propostes i conclusions, a les quals               

volem arribar per consens durant el treball en grup de les Jornades. 

 

La zonificació i l’elaboració del mapa escolar és una necessitat imperiosa per            

assolir els grans objectius que són: 

- Millorar la qualitat de l’oferta educativa sostinguda amb fons públic. 

- Implantar un model d’escola de barri. 

- Adaptar la ciutat a les necessitats dels infants (Ciutat dels Infants). 

 

Tots aquests objectius van lligats íntimament entre ells i encaminats a           

aconseguir la igualtat d’oportunitats a través de l’educació. 

 

Evidentment, i de manera paral·lela, les escoles s’han de dotar de recursos            

perquè puguin desenvolupar un projecte educatiu engrescador i així aconseguir          

un equilibri major entre els nostres centres que eviti que n’hi hagi de molt              

demandats i, per contra, d’altres «amb mala fama» (de vegades injustament), o            

sigui, evitar l’existència de centres de «primera» i de «segona» categoria.  

 

Això també requereix una distribució equitativa de l’alumnat amb perfils          

diversos, entre d’altres, alumnes amb necessitats educatives especials o         

alumnes nouvinguts que necessiten una atenció especial per poder integrar-se.          

Aquesta distribució equilibrada de l’alumnat respon no només a raons d’equitat           

i igualtat d’oportunitats, sinó que també serveix per reflectir la realitat de la             

societat i per preparar els alumnes per a la vida adulta, promovent el respecte,              

la solidaritat i la convivència en la diversitat. 

 

L’escola de barri o de proximitat ha d’esdevenir el centre neuràlgic o motor de              

dinamització de les barriades que permetrà la implicació de totes les entitats            

que hi treballin. Per això, en establir la zonificació i mapa escolar, s’han de              

conjuntar criteris i elements tant de serveis i projectes dels centres que hi ha              

actualment (escola matinera, menjador, activitats extraescolars, biblioteca, aula        

d’informàtica, aula de música...) com de serveis i oferta complementària com           

casals de joves, esplais, clubs juvenils, centres culturals, biblioteques, serveis          

esportius, etc.  

 



I també elements transversals com la política de mobilitat (rutes escolars           

segures, línia de treball cap a una mobilitat més sostenible, que fomenti, per             

tant, el transport públic i els mitjans alternatius com la bicicleta..., amb l’objectiu             

de reduir desplaçaments, descongestionar el trànsit i afavorir també una          

qualitat ambiental més bona), els serveis socials que hi ha al barri, la distribució              

dels policies de barri (model policial de proximitat), etc. tot tenint en compte el              

Pla General i el model urbanístic de la ciutat. 

 

Es tracta de treballar l’entorn i també amb les famílies, fomentant la participació             

i el compromís social i cívic tant de col·lectius com d’individus, per reforçar el              

sentiment de pertinença al barri. Per això, és absolutament imprescindible la           

implicació de les APIMA: un dels treballs més importants de la Regidoria            

d’Educació ha de ser l’ajuda i la promoció per crear una APIMA als centres que               

no en tenen. 

 

El repte és no només tenir en compte els centres i recursos actualment             

disponibles i optimitzar-los, també cal projectar-se cap al futur amb la previsió            

de creixement dels nostres barris i establir els criteris per reservar els espais             

necessaris per a centres nous. Són dues línies de treball paral·leles. 

 

Pel que fa a la institució, això suposa la feina conjunta i coordinada de les               

diferents institucions i també, en l’àmbit municipal, de les diferents àrees.           

Encara que les competències sobre zonificació recauen sobre la Conselleria          

d’Educació, s’han de tenir en compte els criteris del municipi sobre el model de              

ciutat, la política de mobilitat, els serveis socials, l’educació, la seguretat           

ciutadana, etc. per optimitzar recursos i per garantir poder assolir els objectius            

citats més amunt. 

 

Les ciutats no poden planificar-se al marge de les necessitats dels infants. Al             

contrari: una ciutat adequada per als infants és una ciutat adequada per a             

tothom: més amable, més sostenible, més respectuosa, amb persones més          

compromeses, més cíviques, més crítiques. La zonificació ha de ser una eina            

per aconseguir aquest objectiu. 

 

Com a tema de debat a desenvolupar dins les jornades voldríem apuntar            

especialment el dilema que ens podem trobar a l’hora de conciliar aquesta            

voluntat de crear escoles de proximitat, amb la necessitat d’evitar la creació o             

existència de guetos, a barriades especialment deprimides o amb un altíssim           

percentatge d’alumnes immigrants. 

 

A continuació reproduïm l’article de Xavier Bonal i Bernat Albaigés “La           

segregación escolar en Catalunya” publicat a la revista “Cuadernos de          

Pedagogía”: 
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