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BLOC 1 /// L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A EINA 
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL  

POBRESA 
 

 
 

Pobresa i Centres de Màxima Complexitat 
Teresa Esperabé, mestra 

 
Em dic Tere Esperabé i sóc mestra d’una Escola de la Zona Nord de Nou Barris, a 
Barcelona.  Actualment, faig de Delegada Sindical de CCOO-Educació i també sóc mare i 
veïna de Torrebaró. 

Intentaré fer una descripció dels Centres de Màxima Complexitat a Catalunya, a partir de la 
meva experiència com a mestra i com a Delegada. Dels 3000 centres educatius que hi ha, 
300 tenen aquesta catalogació des del 14 de maig de 2014. Aquesta catalogació la fa el 
Departament d’Ensenyament mitjançant unes dades com: nivell estudis de les famílies, 
situació laboral, nombre d’alumnes nouvinguts, nombre de dictàmens de necessitats 
educatives especials... 

Per poder explicar com estan aquests centres en l’actualitat, crec que la millor manera és 
exposar algunes situacions que passen sovint: 

Un dia, una mare del centre em va dir: “Per pagar-te 1€ per la sortida de la setmana 
vinent, t’ho puc pagar en dues vegades, 50ct i 50ct?”.  

Una tarda vaig dir a classe: “Hauríeu de llegir cada dia un conte abans d’anar a 
dormir” i una nena va contestar: “ A casa meva només tenim 13 llibres d’una 
col·lecció d’animals i són molt avorrits”. 

Un altre dia els hi vaig dir que portessin la T-12 per anar a una excursió i un nen va 
explicar que la seva targeta la feia servir la seva mare perquè no tenia diners per 
comprar  el bitllet d’autobús. 

Un dilluns quan fèiem el Diari Personal explicant el cap de setmana, els hi vaig 
proposar que escrivissin una frase sobre el que havien sopat la nit anterior i una nena 
va explicar que no sabia que escriure perquè no havia sopat res ja que no hi havia 
res a la nevera de casa seva.  

Després d’aquestes quatre situacions, que expliquen moltes coses, us faré una descripció 
de com és la Comunitat Educativa d’aquestes escoles i instituts:  

Els infants i adolescents són com la majoria dels nens i les nenes de Catalunya i 
concretament són molt afectius, amb ganes d’aprendre, de colors de pell de moltes 
tonalitats, amb molta capacitat creativa, parlen moltes llengües diferents, tenen diverses 
religions, una fonètica catalana en general molt bona, amb ganes de ser catalans, de 
pertànyer a algun lloc.  

Però encara que siguin iguals que la resta, moltes vegades els passen coses no molt 
agradables i pateixen més que altres infants i és per això que estan més enfadats, més 
tristos...  Alguns no mengen bé, d’altres reben agressions  (desnonaments, 
maltractaments...) alguns comencen el curs sense material escolar, sense llibres, sense 
condicions d’estudi necessàries (taula, prestatge per deixar les carpetes...), sense poder 
anar a les sortides i colònies amb els seus companys i companyes. 



 
 
 
BLOC 1 /// L’EDUCACIÓ PÚBLICA COM A EINA DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL  · Segregació Pobresa i Centres de 
Màxima Complexitat (Teresa Esperabé) 
 
 

2 Debat extraordinari sobre l’educació pública catalana, 25 de març de 2017 · debateducaciopublica.cat 
 

Les famílies també són com la resta de famílies,  volen el millor pels seus fills i filles, 
col·laboren amb les escoles si tenen prou suport i si se’ls escolta activament, volen arrelar-
se a Catalunya malgrat s’enyoren de la seva terra, però pateixen moltes dificultats: no han 
pogut estudiar, estan a l’atur, tenen baixa autoestima, pocs recursos econòmics, manca de 
xarxa i de família extensa que els recolzi... i alguns delegen l’educació dels seus fills als 
centres educatius. 

Els professionals de l’educació d’aquests centres educatius (docents, monitors, 
vetlladores, educadores, TEI’s, TIS’s... ) són com la resta, sí,  però són especialment 
fantàstics: fan de tot, de psicòlegs, de treballadors socials, d’infermeres... es formen de 
manera continuada, treballen en xarxa perquè saben que és una eina imprescindible en 
aquests contextos, gaudeixen de la seva feina, són gent divertida, gent conscient d’on 
treballa, per exemple, intenten abaratir les sortides, però moltes vegades estan cansats, se 
senten impotents i desesperats pel poc recolzament que tenen per part de les 
administracions i per les situacions tan complexes que viuen. 

Els centres educatius són centres  amb moltes ganes de millorar l’entorn, sempre intentant 
icorporar projectes: com l’aprenentatge-servei, les comunitats de aprenentatge, programes 
artístics (teatre, dansa, música, circ...) especialment promouen la convivència entre diferents 
cultures, donant a conèixer la cultura, les tradicions i la llengua catalana, fan una gran tasca 
social i molt poc reconeguda i, tot i la gran il·lusió que li posen, molts cops estan desbordats 
i desanimats per no poder donar resposta a les situacions amb les que es troben al dia a dia. 

Davant d’aquesta fotografia arriben les retallades, la LOMCE i molts aspectes de la LEC i 
això ha tingut i té una afectació molt gran que ara intentaré detallar: 

Sobre les retallades, deixen d’existir les beques de llibres, sinó tens recursos econòmics, 
has d’anar a Serveis Socials a demanar ajuts, , la partida pressupostaria per la socialització 
de llibres ha desaparegut, també, tot i que últimament hi ha algun ajut més ajuts per material 
de part dels Ajuntaments, no és suficient. Hi ha molts alumnes que no poden anar a les 
colònies i a les excursions, hi ha poques hores dels Serveis Educatius, poca atenció al 
tractament de la diversitat (logopedes, aules d’acollida, integradors i educadors socials, 
infermeres...), les ràtios són més altes, les condicions dels treballadors han empitjorat molt, 
el pressupost per formació pels docents i la resta de treballadors de l’educació fins el dia 
d’avui és quasi bé 0, molt poques ajudes per les AFA’s, per les extraescolars, cap accés l’oci 
dels caps de setmana (museus, cinemes...) 

Sobre la LOMCE i la LEC podríem dir moltes coses però només posaré un exemple, 
l’Avaluació: passem les mateixes proves i ens demanen els mateixos resultats a tots, quan 
no tots sortim del mateix punt de partida i sense confiar que els docents ja sabem avaluar i 
ja ho fem. 

Resumint, abans de la crisi ja mancaven recursos, ara hi ha un precipici. Aquests 
darrers anys, la nostra societat s’ha caracteritzat per gaudir de l’Estat del Benestar, però 
últimament, els governs amb l’excusa de la crisi, s’han dedicat a atemptar en contra d’aquest 
estat. Cada dia la situació empitjora: tenim menys recursos i més gent amb dificultats. En la 
meva opinió, això és inadmissible. Sembla que l’únic que els importa és contenir la situació 
quan el que haurien de fer és afrontar el problema i buscar solucions. Fins el dia d’avui, 
aquesta situació aguanta... però potser algun dia tot explota, perquè el patiment dels infants, 
dels adolescents i de les seves famílies  té un límit. 

Davant aquesta situació hi ha possibilitat de millora però hauríem de canviar algunes coses 
entre tots i totes, especialment el Departament d’Ensenyament i per això faré algunes 
propostes: 

1. Una millor planificació escolar, en el sentit que apunta el Síndic de Greuges a 
l’informe de Segregació Escolar. 

2. Més recursos humans pel tractament de la diversitat. 
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3. Donar veu a tots els treballadors/es de l’Educació (TEI`s Educadors....) no només als 
docents. 

4. Escoles de pares, mares i famílies a tots els centres educatius. 
5. Fomentar el treball de les AFA’s i donar espai a les famílies. 
6. Treballar amb l’entorn i teixir xarxes educatives amb tots els agents. 
7. Continuar exigint educació pública de qualitat a les administracions, promoure 

Assemblees als centres. 
8. Participar activament dels Consells Escolars de centre, districte i ciutat. 
9. Treballar la coeducació real, fomentar l’educació emocional, el pensament crític... 

 

Voldria acabar aquesta exposició donant les gràcies a tots els treballadors i treballadores de 
l’Educació Pública d’aquests centres, a les seves famílies i als seus alumnes. 

 


