
El decret, que es desplegarà progressivament en els propers cursos,
és la principal mesura de les previstes en el Pacte contra la segregació
escolar a Catalunya.

Objectius principals

Millorar l’equitat entre
tot l’alumnat

Combatre la
segregació escolar

Establir els criteris
per la programació
de l’oferta educativa

Establir els criteris
per la gestió del procés 
d’admissió

Mesures
de garantia
de l’equitat

Mesures específiques per 
garantir l’escolarització 
equilibrada, l’equitat
escolar i la cohesió social als 
centres del Servei d’Educació 
de Catalunya.

Unitat de programació 
educativa, gestió de 
l’admissió de l’alumnat, 
aplicació de mesures
per l'equitat escolar…

Objectiu
Garantir l’equitat entre 
centres.

Participen en
la delimitació:
Ajuntaments i comunitat 
educativa.

Criteris de delimitació:
Cal garantir 
l'heterogeneïtat social i 
la pluralitat educativa

Els alumnes que estan 
en situació de pobresa 
es considera que tenen  
nee de tipus 
socioeducatiu o 
sociocultural.

Increment de la detecció 
• Amb els nous criteris 

d'alumnat nee, 
s'incrementarà 
progressivament la detecció 
d'alumnat considerat com 
alumnat nee de tipus 
socioeconòmic

☛  162M€ en 5 cursos
per finançament 
addicional dels centres 
per l'escolarització 
d'alumnat amb 
necessitats educatives 
específiques de tipus 
socioeconòmic.

☛  Aportacions per la
creació i  funcionament 
de les oficines
municipals 
d’escolarització.

MATRÍCULA VIVA
Regulació
del procediment
d’admissió un cop
iniciat el curs

NECESSITATS ESPECÍFIQUES
Creació d’unitats de
detecció d’alumnat
amb necessitats
educatives
específiques

REDUCCIÓ DE RÀTIOS
Reducció del nombre
màxim d’alumnes
pel grup

RESERVA PLACES NEE
Ampliació de període de 
reserva de places per 
alumnat amb necessitats 
educatives específiques

Corresponsabilitat 
del món local
i participació de
la comunitat 
educativa

Regulació de les 
zones educatives

Nova definició
de l'alumnat amb
necessitats
educatives
específiques

Mesures 
econòmiques

Creació de les taules 
locals de planificació 
educativa

Creació  de les 
comissions de 
participació en la 
programació de l'oferta 
educativa

Reforç de les 
competències de les
comissions de
garanties d'admissió
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El Govern aprova el Decret d’admissió
i programació de l’oferta educativa
per garantir un sistema educatiu més equitatiu


