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MOCIÓ

En nombrosos municipis de Catalunya hi ha desequilibris entre centres escolars en la 
composició ́  social  de  l'alumnat  i,  conseqüentment  també́,  diferencies  entre  la 
composició́ social d'aquests centres i la dels seus respectius territoris de referència 
(zona d’escolarització́, barri, municipi). Són territoris on es poden trobar centres amb 
una elevada concentració́  d’alumnat socialment desfavorit  i  altres centres amb una 
composició́ social significativament més afavorida, tot i ubicar-se en la mateixa zona.

De fet, una de les causes de la segregació́ escolar és la segregació́ residencial, que 
cal combatre-la fonamentalment amb polítiques urbanístiques i socials. La segregació́ 
escolar, però̀, va més enllà̀ de la segregació́ residencial, perquè̀ també́ es produeix 
dins  dels  territoris.  L'objectiu  de  la  lluita  contra  la  segregació ́  escolar  és, 
fonamentalment, vetllar perquè̀ els centres escolars d'una mateixa zona tinguin una 
composició́ social similar entre ells i equivalent a la del territori on s’ubiquen. L'escola 
ha de reflectir la barreja social (interclassista, intercultural, etc.) present al territori.

Combatre la segregació́ escolar és necessari perquè̀ suposa una vulneració́ del dret a 
l’educació́ en igualtat d'oportunitats, protegit per la Convenció́ de les Nacions Unides 
dels drets de l'infant i per la legislació́ en matèria d’educació́. Aquest fenomen limita 
les  oportunitats  dels  alumnes  d’assolir  el  seu  màxim  desenvolupament  possible, 
especialment de l'alumnat socialment desfavorit, bé perquè̀ incideix negativament en 
els seus resultats acadèmics i condiciona les seves trajectòries formatives, bé perquè̀ 
dificulta  les  seves  possibilitats  de  socialització́  en  entorns  escolars  amb  capitals 
socials i culturals equiparables a la realitat social en què viuen.

Existeix  un  ampli  consens  dins  de  la  comunitat  educativa  a  l'hora  de  destacar 
l'infrafinancament del sistema educatiu. El Servei d’Educació́  de Catalunya, integrat 
per  centres públics  i  concertats,  presenta importants dèficits  d’inversió́  pública  per 
garantir el dret a l'educació en igualtat d'oportunitats.

Hi  ha  centres  públics  i  concertats,  especialment  els  que  tenen  més  complexitat 
educativa,  que demanen una dotació més gran de recursos humans,  econòmics i 
materials per atendre amb més garanties les necessitats educatives específiques de 
l'alumnat.

El dèficit de financament públic provoca que part del servei educatiu que presten els 
centres s'hagi de financar a través de les aportacions de les famílies, la qual cosa 
resulta contradictòria amb el principi de gratuitat que regeix el nostre sistema educatiu 
i suposa un important factor de desigualtat, tant en l'accés als diferents centres com 
també  en  la  configuració  dels  projectes  educatius,  condicionats,  en  part,  al 
financament privat de les famílies.

La  lluita  contra  la  segregació  escolar,  però,  també implica  desplegar  i  utilitzar  de 
manera  més  activa  els  instruments  de  programació  escolar  de  què  disposa 
l'ordenament  jurídic,  sovint  no utilitzats  suficientment,  o  també promoure projectes 
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educatius de centre no desiguals, i igualment compromesos amb la diversitat social de 
l'entorn, entre d'altres. Hi ha marge més enllà̀  dels recursos disponibles per millorar 
l'equitat del sistema educatiu.

Des d'aquesta perspectiva, cal posar en valor el compromís de molts centres públics i 
concertats  i  de  moltes  administracions  amb l'escolarització  equilibrada  d'alumnat  i 
amb  la  configuració  d'un  sistema  més  equitatiu  i  just.  En  nombrosos  centres  i 
municipis hi ha bones pràctiques que caldria estendre al conjunt del sistema.

De fet,  el  Pacte contra la segregació escolar  a Catalunya no parteix només de la 
necessitat  de  combatre  aquest  fenomen  −perquè  no  és  una  realitat  socialment 
positiva,  justa  i  acceptable−,  sinó  també  del  reconeixement  que  hi  ha  marge 
d'actuació amb l'actual ordenament jurídic per fer-ho de manera més activa, des de la 
convicció que, sense la col·laboració i la corresponsabilitat dels diferents actors que hi 
intervenen, i sense un acord de tots, es fa molt difícil desenvolupar polítiques efectives 
per promoure l'equitat en l'escolarització de l'alumnat. 

L'experiència  assenyala  que  quan  s'han  fet  polítiques  actives  amb  la 
corresponsabilitat de tots s'han aconseguit avencos significatius.

En aquesta línia, el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya insta els diferents 
actors a ser capacos de generar consensos i compromisos entorn de com actuar per 
construir  un  servei  d'educació  de  Catalunya  just  i  equitatiu,  i  específicament  per 
abordar aquest objectiu comú: la lluita contra la segregació escolar.

Si no s'actua, la segregació escolar  continuarà essent un fenomen estructural  que 
persistirà al llarg del temps, de la mateixa manera que persistiran les vulneracions del 
dret a l'educació que genera.

Per tot això,  es proposa que el Ple de Sant Feliu de Llobregat aprovi el  següents 
acords 

1. Donar suport al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya proposat per la 
Sindicatura de Greuges. 

2. Comunicar a qui correspongui. 
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