
MESURA DE GOVERN 

DESPLEGAMENT DEL MAPA ESCOLAR DE BARCELONA 2006-
2010 

El Consorci d'Educació de Barcelona, previa consulta als Consells 
Escolars deis Districtes i al Consell Escolar Municipal, va aprovar el 
passat mes de maig el Mapa Escolar deis Ensenyaments Basics de 
Barcelona 2006-2010. 

Aquest document analitza i projecta, tot aplicant els criteris previstos 
en el Pacte Nacional per a I'Educació, la realitat i les necessitats de 
l'escolarització a la ciutat en els propers S anys, concretant-ho en la 
construcció de nous centres públics i millora deis actuals, la proposta 
de criteris per a les zones de preinscripció i la continu'itat primaria
secundaria a través de les adscripcions. 

El mapa escolar prioritza els criteris d'intervenció següents: 

• Planificar una oferta suficient de llocs escolars en els 
ensenyaments gratu"fts, tant en centres públics com en centres 
privats concertats. Aquesta oferta ha de respondre a una 
distribució adequada i equilibrada de l'alumnat amb necessitats 
educatives específiques, facilitar la integració de la població 
procedent de la immigració i, alhora, tinir en compte el dret de les 
famílies a triar el tipus de formació que desitgen per als seus fills i 
filies. 

• Amb la finalitat de fer compatible proximitat, igualtat 
d'oportunitats i llibertat d'elecció, es propasa avanc;ar cap a un 
model d'escola de proximitat. Una escoJa que faciliti i reflecteixi la 
diversitat social, la satisfacció de les necessitats de les famílies i la 
integració deis diversos projectes educatius del territori, tot 
establint nous criteris per delimitar les zones de preinscripció i les 
adscripcions a primaria i secundaria. 

• Ampliar la xarxa de centres de titularitat pública i racionalitzar la 
seva distribució, com també continuar millorant el pare escolar a 
través de la creació i construcció de nous centres. En aquest sentit 



cal tenir en compte les projeccions sociodemografiques que es 
puguin fer segons els fluxos migratoris i els augments de població 
produ'its per les noves promocions d'habitatge lligades a les zones 
d'intervenció urbanística. 

• Assolir que els centres escolars tinguin una major flexibilitat i 
autonomia en el seu funcionament i gestió. Per aixo es proposa 
refon;ar els elements qualitatius deis diferents projectes educatius 
i millorar els mecanismes de desplegament i coordinació deis 
serveis educatius no formals del territori. 

Per al desplegament del Mapa Escolar d'Ensenyaments Obligatoris a 
Barcelona del 2006 al 2010, es proposa al Plenari Municipal 
l'aprovació de la següent Mesura de Govern: 

1.- Refermar el compromís historie de I'Ajuntament de Barcelona amb 
l'educació deis nois i noies, treballant per l'assoliment d'una escota de 
qualitat que afavoreixi la cohesió social, tal i com recull el Pacte 
Nacional per a I'Educació. 

2.- Assumir la decisió presa pel Consorci d'Educació de Barcelona en 
el sentit de fer efectiu el Mapa Escolar d'Ensenyaments Basics de la 
ciutat de Barcelona 2006-2010, posant a disposició de la Generalitat 
de Catalunya els 29 solars necessaris per a la construcció deis 
corresponents equipaments públics educatius. 

Ara per ara, d'aquests 29 solars descrits, 7 ja estan cedits, 13 
localitzats i amb la tramitació de cessió, iniciada, 7 localitzats i 
pendents d'inici de la tramitació de cessió i 2 en procés de localització 
definitiva. 

3.- Continuar treballant en la identificació i concreció territorial deis 
solars necessaris, i posar-los a disposició de la Generalitat de 
Catalunya perque construeixi els 29 centres educatius públics 
previstos amb l'horitzó de l'any 2010. 

4- Vetllar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i a través 
del Consorci d'Educació de Barcelona, per l'adequada gestió 
acompliment deis compromisos recollits a l'esmentat Mapa Escolar. 


