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Descripció del PX i estratègia d’avaluació  

 
El Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) ha dissenyat un Pla de xoc contra la segregació, per 
la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu (PX). El Pla s’inicià de manera experimental el curs 
2018/19 i es va generalitzar al conjunt de la ciutat a partir del curs 2019/20. 
 
El Pla respon a dos objectius:  
 

1) Evitar la concentració d’alumnat amb risc socioeconòmic o en situació de vulnerabilitat 
en determinats centres educatius mitjançant la distribució equitativa d’aquest alumnat 
entre el conjunt de centres educatius, tant públics com concertats, de la ciutat de 
Barcelona. 
 

2) Garantir la igualtat d’oportunitats educatives de l’alumnat amb risc socioeconòmic o en 
situació de vulnerabilitat, assegurant la gratuïtat de l’alumnat beneficiari en l’accés a les 
diferents activitats i serveis educatius . 

 
Per a assolir aquests objectius del PX el CEB ha desplegat un conjunt d’intervencions, essent les 
més destacades les següents: 
 

 Un nou sistema de detecció primerenca dels alumnes amb risc socioeconòmic o en 
situació de vulnerabilitat a través dels registres dels Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona i de la col·laboració de diversos serveis. 

 L’aplicació d’una reserva de places d’alumnat vulnerable per cada grup-classe de P3 i 1r 
d’ESO, idèntica a tots els centres educatiu públics i concertats de la zona i equivalent a 
la proporció resultant de l’alumnat detectat. 

 La garantia de gratuitat de l’educació pel que fa als llibres i material, com les sortides i 
altres quotes (com la sisena hora en el cas dels centres concertats). També es 
concedeixen d’ofici els ajuts de menjador a l’alumnat beneficiari del PX.  

 
La present avaluació cobreix els dos primers cursos d’implementació del PX (2019/2020 i 
2020/2021). L’objectiu de l’avaluació és identificar els aspectes del disseny i la implementació 
del programa que poden millorar per assolir una distribució més equilibrada de l’alumnat.  
 
La complexitat del PX pel que fa al seu disseny i implementació ha fet necessària una 
aproximació avaluadora multidimensional, que combina elements d’avaluació de disseny, 
avaluació d’implementació, avaluació dels primers efectes i una proposta d’avaluació d’impacte. 
L’avaluació cobreix cinc grans dimensions, tal i com es detallen a la figura 1. 
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Figura 1: Dimensions de l’avaluació 

 

 
 
Per tal de disposar d’evidències de les cinc dimensions, s’ha elaborat una estratègia d’avaluació 
multidimensional, la qual combina diferents tipus d’instruments de recollida de dades, tal i com 
es recull a la figura 2. 
 
Figura 2: Mètodes i instruments de recollida de dades 

 
 
 

La detecció de l’alumnat vulnerable i cobertura PX 
 
El nou sistema de detecció parteix de l’alumnat beneficiari del fons social d’emergència de 
l’Ajuntament de Barcelona i afegeix, si cal, l’alumnat beneficiari de beca de menjador del 100% 
i l’alumnat amb necessitats de suport educatiu de tipus socioeconòmic. Els resultats més 
destacats del nou sistema de detecció de l’alumnat vulnerable són els següents: 

 

 Un clar increment de la cobertura que partia d’un 3% el curs 2017-18, fins assolir el 
10.2% de l’alumnat de P3 i el 12.7% del d’ESO el curs 2020/21. Aquestes xifres superen 
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àmpliament la mitjana de l’alumnat amb necessitats de suport educatiu (NESE) del 
conjunt de Catalunya (situada prop del 5%) 

 Un bon sistema de selecció de l’alumnat beneficiari, segons indicadors d’estudis dels 
progenitors, nivell de renda o nacionalitat de l’alumnat. 

 
Figura 3. Percentatge d’estudiants vulnerables respecte el total d’alumnat per curs, a P3 i 1r d’ESO 

 
 
 
 

El Pla de xoc, atesa la seva voluntat de distribució equitativa, es focalitza en l’alumnat que s’ha 
de pre-inscriure a P3 i en l’alumnat que s’ha de pre-inscriure a l’ESO, i vincula l’adhesió al Pla a 
l’acceptació per part de les families de l’escola pre-assignada, aquest mecanisme explica els 
desajustaments entre nombre total d’alumnat vulnerable i cobertura del PX. 

 

 Una cobertura moderada de beneficiaris del PX respecte al conjunt d’alumnat vulnerable, 
amb marges d’augment propers als 30% a ESO i al 40% a educació infantil 

 Una cobertura d’alumnat beneficiari desigual segons zones educatives, amb una lleugera 
tendència més elevada en zones menys desafavorides. 

 
 

Punts forts i punts febles del procés de detecció 
 

 
 Increment de la detecció prèvia a 

l’escolarització a través de dades de 
registre 

 Millora de les fonts d’informació per 
a la detecció 

 Ampliació del concepte de 
vulnerabilitat 

 Col·laboració amb IMSS i altres 
organismes 

 Millora cobertura d’alumnat 
vulnerable 

 Flexibilitat i capacitat de resposta del 
PX 

 

 
X Revisió de llistats amb la detecció en 

centre, un cop iniciat el curs, sense 
opció de distribució 

X Vulnerabilitat extrema per ús de 
Fons Social deixa fora infants al 
llindar de la pobresa 

X Concepte de vulnerabilitat no 
compartit per tots els actors 

X Limitacions a la coordinació entre 
actors 

X Pràctiques inadequades durant el 
procés de detecció qualitativa i 
atenció a les famílies a les oficines 
d’escolarització 
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La reserva de places i la distribució de l’alumnat 
 
El nou sistema de reserva de places ha permès augmentar el mínim de dues places NEE per grup 
que establia el Decret d’Admissió de l’alumnat 75/2007. El pas de la reserva de places a 
l’escolarització efectiva, d’altra banda, està condicionat per diversos factors que el poden 
dificultar. Els resultats més destacats del PX en aquest àmbit són els següents: 
 

 Un augment de la reserva de places a la majoria de zones de la ciutat, per bé que un bon 
nombre de zones segueixen sense superar el mínim de 2 places (especialment a P3). 

 Una rerserva desigual segons les zones (lògicament més elevadad a zones vulnerables) 
i superior a ESO (on hi ha una superior detecció ) 

 Un sistema d’ajust entre zones adjacents que permet un cert equilibri entre zones més 
i menys afavorides en l’escolartizació d’alumnat vulnerable 

 
 Figura 4. Nombre de beneficiaris del PX residents i escolaritzats, per zones educatives  

 
 Una reducció del desequilibri entre les xarxes pública i concertada pel que fa a 

l’escolarització d’alumnat vulnerable i a la distribució d’alumnat beneficiari del PX. 

 Un impacte desigual del pas de reserva de places a l’escolarització efectiva entre les 
diferents zones (zones que redueixen més que altres la segregació escolar). 

 Un pes molt significatiu de la presència de germans al centre com a obstacle a una millor 
redistribució de l’alumnat vulnerable, especialment a les zones desafavorides. 

 
Figura 5. Alumnat pre-assignat amb i sense germans, respecte al total d’alumnnat beneficiari del PX, 

per curs acadèmic i nivell 

 

curs, sense opció de distribució 
X Vulnerabilitat extrema per ús de Fons 

Social  
X Concepte de vulnerabilitat no 

compartit per tots els actors 
X Limitacions a la coordinació entre 

actors 
X Pràctiques durant el procés de 

detecció qualitativa a les oficines 
d’escolarització 
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 Els casos on no hi ha acceptació de la plaça proposada pel CEB suposen una limitació a 
l’escolarització equilibrada 

 Valoració positiva de les famílies de la proximitat com a criteri en el procés d’assignació, 
però desconeixement dels objectius del PX d’una bona part de les famílies beneficiàries. 

 Manca de preparació del personal de suport de les oficines d’escolarització en el procés 
d’informació del PX. 
 

 
Punts forts i punts febles del procés de distribució en preinscripció 

 
 

 Determinació de la reserva de places 
a partir de les millores en la detecció 

 Implicació de tots els centres de la 
zona en l’escolarització equilibrada 

 Establiment de reserva de places 
‘ponderada’ a partir de la situació de 
les zones adjacents 

 Millores en la redistribució de 
l’alumnat vulnerable en zones 
mitjanes i benestants 

 Propostes d’assignació a centres de 
secundària d’acord amb tutors/es de 
sisè de primària a partir de 2020-21. 

 Compatibilitat entre distribució i 
proximitat en la majoria de casos 

 Valoració positiva general de les 
famílies beneficiàries del procés 
d’acollida i integració als centres 
 

 
X Inferior capacitat redistributiva a P3 

en relació a 1r d’ESO 
X Efecte germans especialment acusat 

a les zones vulnerables, que redueix 
la capacitat distributiva del Pla 

X Efecte germans es concentra en 
alguns centres de la zona amb nivells 
d’aïllament especialment acusats 

X Existència d’un nombre significatiu 
de centres amb nivells  de 
preassignats inferiors a la reserva 

X Reconeixement d’alumnat 
beneficiari ‘no distribuït’. 

X Coneixement parcial i/o esbiaixat 
sobre el programa per part de 
famílies beneficiàries 

X Alguns centres es queixen de 
problemes de comunicació amb el 
CEB sobre el programa 

X Manca de preparació del personal 
de suport de les oficines 
d’escolarització 
 

 
 
Acompanyament i seguiment durant el curs 
 
L’avaluació dels processos d’acollida, acompanyament i seguiment de l’alumnat beneficiari i les 
seves famílies al llarg del curs reflecteix diversos aspectes de la implementació del PX al llarg del 
curs. 
 

 El nivell de satisfacció de les famílies beneficiàries amb els centres educatius és molt 
positiu, i superior al de l’alumnat vulnerable no beneficiari del PX. 
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Figura 6. Valoració de “molt bé” de diferents aspectes de l’escolaritat per part de les famílies a centres 
d’educació infantil i primària  

 

 
 

 Alguns centres educatius no comparteixen el principi de gratuïtat, i de fet acaben essent 
bastants els que cobren quotes (no permeses i sufragades pel CEB) a l’alumnat 
beneficiari 
 

Figura 7. Informació sobre quotes de famílies del PX de P4 

 

 
 
 

 En general, es manté l’anonimat de l’alumnat beneficiari del PX, aspecte que evita la 
seva possible estigmatització. 

 La detecció d’alumnat beneficiari en el mateix centre educatiu augmenta la igualtat 
d’oportunitats de l’alumnat vulnerable, però no afavorerix l’escolartizació equilibrada 

 La distribució de la matrícula viva de l’alumnat beneficiari és coherent amb els objectius 
del PX i suposa una oportunitat per millorar l’escolarització equilibrada. 

 Hi ha una elevada retenció de l’alumnat beneficiari en el programa en els dos primers 
anys de la seva aplicació 
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Punts forts i punts febles del procés de distribució en preinscripció 

 

 
 Bona integració d’alumnat i famílies 

en els centres 
 No estigmatització de famílies 
 Satisfacció de famílies amb els 

centres 
 Finançament addicional als centres 

per a l’atenció a la diversitat 
 Ampliació de la detecció de 

vulnerabilitat durant el curs 
 Manteniment dels criteris de 

distribució equilibrada durant la 
matrícula fora de termini 

 Avaluació de la vulnerabilitat de tot 
l’alumnat escolaritzat fora de termini 

 Elevat percentatge de retenció en el 
programa 
 

 
X Part dels centres no comparteixen 

l’objectiu del PX 
X Possible sentiment de desencaix 

d’algunes famílies 
X Desconeixement del PX per part 

d’alugunes famílies beneficiàries 
X Reticències de famílies no 

vulnerables 
X Terminis de finançament de les 

places del PX 
X Pagament a partir del 3r alumne PX 
X Desajust entre funcionament dels 

centres favorables al copagament i 
el requisit de gratuïtatdel  PX 

X Cobrament a famílies del PX 
(contravenint el compormís de 
gratuïtat efectiva) 

X No participació d’algunes famílies PX 
en activitats complementàries, 
excursions i/o colònies quan són de 
pagament 

X Falta de claredat per a la 
continuïtat/baixa del programa 
 

 
 

 

Efectes del PX: primers indicis 
 
Tot i que l’avaluació es centra en el disseny i la implementació del PX, conèixer els primers 
indicis dels efectes del PX sobre la redistribució de l’alumnat és un element clau per 
consolidar determinades accions i revisar-ne d’altres. El més destacat en aquest àmbit és el 
següent: 
 

 És observable una lleugera reducció de la segregació escolar de l’alumnat 
vulnerable en el conjunt de la ciutat. 

 Els canvis en la segregació escolar després de dos anys d’aplicació del PX són 
variables per zones educatives.  

 Si s’analitza la segregació escolar de tot l’alumnat beneficiari després de dos anys 
d’aplicació del PX, la majoria de zones educatives redueixen la segregació escolar. 

 En general, s’observa una millora notablement superior a ESO que a educació 
infantil 

 Els centres amb millor composició social tendeixen a presentar nivells més baixos 
de coresponsabilitat en l’escolarització d’alumnat beneficiari del PX. 

 Diversos factors expliquen les dificultats que tenen algunes zones per reduir la 
segregació escolar: l’elevada concentració de beneficiaris germans en alguns 
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centres, elevats nivells de detecció en centre (un cop l’alumnat ja es troba 
escolaritzat) i la desimplicació d’alguns centres de la zona en són els més destacats. 

 

 
Punts forts i punts febles dels efectes del PX 

 

 
 Lleugera millora dels índex de 

segregació escolar de l’alumnat 
beneficiari del PX al conjunt de la 
ciutat. 

 Millora dels índexs de segregació 
escolar a la majoria de zones, 
especialment a ESO 

 Major ‘resistència’ de l’alumnat 
vulnerable i del PX a la caiguda en la 
composició social dels centres 

 Efectes positius de reducció de la 
segregació escolar en zones amb 
pocs germans 
 

 
X Superior efecte reductor a les zones 

menys vulnerables 
X Efecte germans especialment 

important a les zones vulnerables 
X Assignacions d’alumnat beneficiari 

en centres amb elevat número de 
germans  

X Absència de participació d’alguns 
centres en l’escolarització d’alumnat 
beneficiari (en centres amb SIEI pot 
ser perquè cobreixen la reserva amb 
NEE A) 
 

 
 

 
 
Bases per a l’avaluació periòdica, econòmica i d’impacte 
 
Impacte sobre la distribució d’alumnat vulnerable.  
 
 

 
Proposta: Avaluació de sèries temporals interrompudes 

 

Dimensió d’avaluació  Indicadors Grup minoritari 

Segregació  i concentració 
escolar 

Índex de dissimilitud ● Alumnat beneficiari del Fons social / 
Fons Covid. 

● Alumnat beneficiari de beca de 
menjador del 100%. 

● Alumnat NESE B 
● Alumnat amb nacionalitat 

estrangera. 

Índex d’aïllament 

Estratificació entre centres 
públics i concertats 

Índex d’estratificació entre 
centres públics i 

concertats 
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Impacte sobre el rendiment educatiu 

 
Proposta: Propensity Score Matching 

 
Dimensió d’avaluació (outcome) Indicadors 

Rendiment educatiu 

 Puntuació a les proves de competències 
bàsiques de 6è de primària i 4t d’ESO 
(Català) 

 Puntuació a les proves de competències 
bàsiques de 6è de primària i 4t d’ESO 
(Castellà) 

 Puntuació a les proves de competències 
bàsiques de 6è de primària i 4t d’ESO 
(Matemàtiques) 

 Taxa de graduació a 4t d’ESO 

 Taxa d’idoneïtat als 15 anys.  

 
Avaluació econòmica 

 
Proposta: Avaluació Cost-Efectivitat 

 

Costos directes 
 Transferències als centres escolars públics i concertats 

 Aportació 10% a la gratuïtat d’activitats esportives homologades per 
l’Institut Barcelona Esports (curs 2019/20).  

Costos indirectes 

 Gestió de la detecció d’alumnat vulnerable  

 Recursos humans per a la detecció (contractació TS Progess i altres 
agents).  

 Gestió del procés de contacte amb les famílies durant el període de 
preinscripció.  

 Gestió de la coordinació amb centres educatius 

 Gestió del pla durant el curs escolar.  
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Conclusions i propostes 
 
L’avaluació realitzada permet extreure un conjunt de conclusions i convida a realitzar un seguit 
de propostes de millora en les dimensions de disseny, implementació i impacte. Els quadres que 
es presenten a continuació sintetitzen les principals idees en aquest terreny. 
 

 
 
Disseny 
 

Conclusions Propostes 
 Millora en la detecció de la vulnerabilitat → Crear categories diferents per a l’alumnat 

PX i alumnat vulnerable 

 Vinculació de la reserva de places a la 
detecció en cada zona 

→ No inclusió de la detecció en curs en el PX 

 Distribució de proximitat però amb ajust 
entre zones adjacents 

→ Mecanismes de compensació de la no 
acceptació de la plaça 

 Compensació econòmica als centres per 
atendre la vulnerabilitat 

→ Clarificar i estabilitzar els criteris que 
defineixen la vulnerabilitat 

 → Sistematitzar els criteris de reserva de 
plaça i l’ajust entre zones adjacents 

 → Obrir opcions per neutralitzar l’efecte 
germans 

 → Clarificar els mecanismes de sortida del PX 
en cas de millora de situació econòmica 
familiar 

 → Evitar els desajustos de pagaments a 
partir del 3r beneficiari de PX als centres 

 → Protocol de comunicació i definició de 
responsabilitats 

 
 

Implementació 
 

Conclusions Propostes 
 Nous canals de detecció de la 

vulnerabilitat i noves vies de 
comunicació 

→ Increment de la capacitat de detecció a 
P3 

→ Millora de la formació del personal de 
les oficines d’informació 

→ No assignació d’alumnat PX a centres 
amb elevat volum de preassignats amb 
germans 

→ Cobertura de reserva de places a tots 
els centres de la zona 

→ Controlar l’excés de reserva de places 
en alguns centres 
 

 Adaptació dels processos de detecció i 
preinscripció a situació Covid 

 Capacitat de garantia de l’anonimat de 
les famílies beneficiàries i reducció del 
risc d’estigmatització 

 Elevat grau de satisfacció de les famílies 
beneficiàries 

 
 

 

 
 
 



Avaluació Pla de Xoc contra la Segregació Escolar a Barcelona 
 
 

11 
 

Impacte 
 

Conclusions Propostes 
 Reducció del desequilibri en 

l’escolarització d’alumnat vulnerable 
entre centres públics i concertats  

→ Increment de la cobertura i reducció de 
la segregació escolar 

→ Re-disseny de les zones educatives 
→ Incorporació d’alumnat no vulnerable a 

centres que perden alumnat 
→ Mesures complementàries de 

planificació i gestió de l’oferta educativa 
→ Recollida de dades i sistematització de 

la informació 
→ Increment de la cobertura i reducció de 

la segregació escolar 
→ Re-disseny de les zones educatives 
→ Incorporació d’alumnat no vulnerable a 

centres que perden alumnat 
→ Mesures complementàries de 

planificació i gestió de l’oferta educativa 

 Millora en la distribució equilibrada en 
zones de menor vulnerabilitat social 
(menys efectiu en zones de major 
concentració de necessitats) 

 Elevat grau de satisfacció de les famílies 
beneficiàries i dels joves 

 Menors renúncies per part de famílies 
de PX que famílies vulnerables no PX a 
la participació en activitats educatives 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


