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UN COMPROMÍS PER PROMOURE LA REVISIÓ DEL MAPA ESCOLAR DE LA 
CIUTAT 

El Mapa Escolar de Barcelona va ser acordat l'any 1995 i, a partir d'aquest, el Govern de la 
Generalitat va aprovar un pla quadriennal peral període 1995-2000. Durant aquest període 
s'han detectat desajustaments que demanaven una revisió, pero aquesta no s'ha dut a tenne. 

El dia 8 d'abril del 2002, el Consell Escolar Mmücipal va celebrar una sessió plenaria en la 
que va donar a coneixer a 1' Ajuntament de la ciutat i a la Generalitat de Catalunya un 
informe sobre criteris pera l'adequació del Mapa Escolar de Barcelona. 

Aquest informe, a més de contenir altres criteris, subratlla que: 

Cal que la planificació general de l'educació contempli l'ofe1ia de places escolars de la 
ciutat, tant del sector públic com del sector privat concetiat. 

Cal incrementar !'oferta del sector públic per equilibrar-la arnb la del sector privat 
concertat. 

Cal que l 'Administració lideri la potenciació d'un servei educatiu públic de qualitat que, a 
més de la dotació adequada del nombre d'aules, centres i infrastructures escolars, sigui un 
referent educatiu pera la ciutat. 

Cal treballar per aconseguir un model escolar d'atenció a la diversitat. 

1 cal tenir coma objectiu avanyar en la formulació d'un sistema educatiu no discriminatori i 
que signifiqui un servei d'excel-lencia pel conjunt de la població escolaritzada, treballant, 
des d'ara, perla creació d'una xarxa escolar que equipari l'escola pública i l'escola privada 
concertada de manera que assumeixin equitativament els elements d'igualtat d'opotiunitats 
pera tot l'alumnat, que actu'i per compensar les desigualtats i que aculli i treballi amb la 
diversitat de població escolar del territori on esta ubicat cada centre. 

Aquest consistori comparteix amb el Consell Escolar Municipal que és una necessitat 
adequar el Mapa Escolar de la ciutat a les necessitats d'avui. Perque Barcelona ha de poder 
fer front a la demanda que esta generant el desenvolupament del ~1ou planejament urbanístic 
a determinades zones de la ciutat,· especialment al Districte de Sant Andreu: la Sagrera, la 
Maquinista i RENFE i al Districte de Sant Martí: Diagonal-Poble Nou, Front Marítim, 
Diagonal Mar, 22@BCN, així com els canvis de moviments de població i !'arribada de 
famílies irnmigrades. Compruieix també arnb el Consell Escolru· Municipal que la ciutat ha 
de poder equilibrar la proporció entre !'oferta pública i !'oferta privada concertada, tenint 



en compte que hi ha demanda no suficientment atesa en el sector públic en algunes zones 
de la ciutat. Per tant, s'ha de generar un liderat des de les administracions que faci de 
l'escola pública un referent educatiu de qualitat pera tots els alumnes de la ciutat. 

L' Ajuntament, que ha treballat decididament per la creació del Consorci d'Educació de 
Barcelona recentment constitult, es compromet a aportar com un dels punts de treball 
prioritaris la revisió del Mapa Escolar 1995-2000, ates que la planificació i la programació 
de l'educació és una de les arees d'actuació sobre les que és competent el Consorci. Es 
compromet també a respondre al Consell Escolar Mmlicipal en els termes de concreció 
territorial que demana i treballar en l'arnbit competencial que li correspon per tal de donar 
resposta a les necessitats analitzades. 

Aquesta col·laboració institucional establerta a partir del mandat de la Carta Municipal ha 
de permetre desenvolupar un model educatiu en que la igualtat d'oportunitats, la cohesió 
social i la qualitat siguin els elements més significatius que orienten les actuacions a 
desenvolupar; pero, de manera concreta, ha de servir també perdonar major estabilitat als 
centres docents, millorar la seva vinculació al territm:i i donar-los el suport necessari per 
acomplir la seva missió educativa. 
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