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COMPROMISOS MUNICIPALS EN RELACIÓ A LA 

IMPLANTACIÓ DE LA REFORMA 
A LA CIUTAT DE BARCELONA 

El Govern Municipal accepta !'informe aprovat per la Comissió Permanent del Consell 
Escolar Municipal del dia 4 de mar~ de 1.997, sobre l'estat actual de l'Educació en relació a 
la implantació de la Reforma a la Ciutat de Barcelona. 

El Govem Municipal es compromet a dur a terme els acords i propostes que es recullen en 
els apartats 2 i 3 del document, que es transcriuen a continuació, i que són de l'ambit de la 
seva competencia. 

''JI. ACORDS 1 PROPOSTES 

. Exigir la dotació pressupostaria suficient per aconseguir la construcció deis nous centres 
referits a tots els nivells educatius i compromesos, a partir de les previsions del Mapa 
escolar, pe/ Govern de la Generalitat en la sessió del 29 d'agost de 1995 i disposar de les 
partides per a la realització deis RAM i assegurar una pla9a publica de qualilat per a 
tothom que desitgi accedir-hi . 

. Demanar que es presenti de manera immediata el Mapa de formació professional basant
se en criteris que parteixin de les necessitats económiques, laborals i socials del país. 

. Reclamar, una vegada més, el Mapa escolar deis ensenyaments artístics, que ha de 
preveure /'aprofitament i la racionalització deis recursos públics, siguin de l'Administració 
educativa, de les entitats locals i d'altres . 

. Demanar que s'elabori, com més aviat millar, el Mapa escolar de l'ensenyament de 
persones adultes i fer, paral.lelament, la programació adequada per tal de facilitar l'accés 
a la titulació de l'ensenyament secundari obligatori (ESO) a la població adulta. 



. Proposar que /'Administració educativa faci alfó que s'havia demanat a la reunió de la 
Permanent del Conse/1 escolar Municipal del dia JO d'octubre de 1996: "revisar toles les 
situacions singulars pe! que fa a les matrícules inferiors a 15 nens i nenes per aula". 
Establir, si escau, els mecanismes necessaris per tal de donar solucions i eliminar causes 
que prorroguen aquestes situacions: rejor9 als equips directius, suport específic de la 
lnspecció, proposar mesures d'estímul, reconeixer l'excepcionalitat de la ratio, etc. 

. Reclamar a I'Administració educativa que efectul un conjunt d'accions per tal 
d'assegurar la implantació de la Reforma amb les mil/ors condicions possibles. Les 
inicialives més immediates serien les segiients: 

a) Generalitzar la presencia de personal amb formació psicopedagógíca als 
instituts, i especialment refor9ar aquesta figura als centres amb més necessitats. 

b) Refor9ar la figura del tutor o tutora en els primers cursos de !'ESO ampliantles 
seves atribucions per permetre-li fer un seguiment i una orientació més adequats 
a/s nois i noies. 

e) Demanar a la Delegació Territorial de Barcelona que elabori un informe sobre 
la implantació de !'ESO als centres públics i als centres concertats que estan 
estructurats segons el model que incorpora !'alumna! deis 3 als 18 anys. 

d) Refon;ar i, si escau, establir amb carircter normatiu dins de les funcions de la 
Jnspecció el suport a les coordinacions pedagógiques entre centres de primaria i 
centres de secundaria al sector públic . 

. Demanar a l'Ajuntament i al Departament d'Ensenyament el suport necessari per tal que 
el Consell Escolar Municipal faci un estudi sobre el funcionament deis centres concertats/ 
en relació amb l'aplicació estricta de la normativa vigent: crileris de matriculació, les 
aportacions económiques familiars en relació amb les activitats complementirries i 
extraescolars i els plans de normalització lingiiística . 

. Proposar que I'Administració educativa elabori la normativa pertinent -o bé inich el 
procés legíslatiu- per tal d'assegurar la presencia als consells escolars deis centres 
concertats d'un o una representan! del municipi . 

. Demanar la convocatoria immediata d'eleccions per a la renovació deis consells escolars 
deis centres concertats. Fins aquest any les eleccions deis centres públics i les deis centres 
concertats coincidien en el mateix període. Als centres públics, les eleccions es van fer 
duran! la segona setmana del mes de desembre . 

. Proposar que es reguli el procés de matriculació segons el que s'estableix a l'apartat C 
de /'informe. 

. Poder disposar, immediatament després de fer la preinscripció, de les dades sobre 
matriculació per tal de detectar i, si escau, ajudar aquells centres que per diverses raons 
no han aconseguit aplegar el nombre d'alumnesprevist a la programació. 



. El Consell escolar Municipal acorda, tamhé, demanar: 

- que es mantinguin les línies de cada escota segons les previsions del Mapa 
escolar i que qualsevol modificació es faci de forma rigorosa i després del període 
de matriculació; i 

- que es respectin o, si escau, es crern, les 1 O comissions de matriculació, una per 
cada districte, per tal d'assegurar la participació de la comunitat educativa i 
garantir la transparencia i la pub!icitat de tot el procés. 

!JI. PRO POSTES D'ACCJONS A PORTAR A TERME 

La Comissió Permanent del Consel/ Escolar Municipal proposa al Govem de la ciutat 
que: 

1) faci coneixer al president de la Generalitat l'abast d'una situació que 
transcendeix la realitat concreta de la ciutat de Barcelona i de Catalunya; 

2) doni suport a aquest informe de la manera que cregui oportuna i adopti 
qualsevol altra iniciativa, mesura, etc. que propicif el desplegament de toles les 
estrategies i canvis que s'hi apunten; 

3) faci seu !'informe encara d'una manera més explicita, i que així quedi pales a 
!'entrevista que la Comissió Permanent del CEM demanaria al conseller 
d'Ensenyament; i 

4) es convoqui una roda de premsa per presentar /'informe i les propostes que usfa 
a mans aquesta Comissió. " 

Barcelona, a 13 de mar~ de 1.997 


