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educatius de manera 

més justa: una proposta 

de finançament per 
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Relatoria del seminari... 

 

Presentació i resultats del seminari de treball amb més 

de 30 experts en què es va presentar i debatre la nova 

proposta de finançament dels centres educatius: el 

finançament per fórmula d’equitat. És un model per 

definir el repartiment de recursos entre els centres 

educatius, tenint en compte algunes de les seves 

característiques i necessitats.  

Recinte Modernista de Sant Pau,  

Dimarts 23 de novembre 9.00h a 13.30h.  

Relatoria a càrrec de               

Candela Blanco i Núria Sala 
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El finançament per fórmula és un model per definir el repartiment de recursos entre 

els centres educatius, tenint en compte algunes de les seves característiques i 

necessitats. La majoria de sistemes de FxF que existeixen al món incorporen un 

element d’equitat en la fórmula, de tal manera que si un centre té més complexitat, 

rebrà més recursos que un centre que no en té. Per tant, l’objectiu d’un finançament 

per fórmula d’equitat és que aquells centres que concentren un alumnat socialment i 

educativament més vulnerable rebin més recursos (docents, professionals, materials, 

de formació, etc.) i d’aquesta manera puguin millorar les seves oportunitats educatives.  

Alhora, un model bàsic de finançament per fórmula d’equitat facilita l’establiment de 

criteris objectius i públics per definir la quantitat de recursos ordinaris i extraordinaris a 

assignar a cada centre educatiu. Això permet guanyar en transparència i control de 

la despesa pública, així com incrementar la capacitat dels centres de preveure i 

planificar adequadament la seva activitat organitzativa i docent. 

Amb la finalitat d’assolir un sistema de repartiment dels recursos entre els centres 

educatius més just, objectiu i transparent, la Fundació Bofill va presentar públicament 

el 4 de novembre de 2021 un model matemàtic de finançament per fórmula d’equitat. 

Aquesta proposta es basa en dos grans conceptes, que s’apliquen tenint en compte la 

grandària del centre, l’etapa educativa i la titularitat:  

1) Una dotació bàsica i lineal per al conjunt dels centres, que s’assigna en concepte 

de: a) personal docent i, b) una assignació econòmica per a activitats 

complementàries i serveis escolars, així com per a despeses de funcionament 

(equipaments, subministraments, PAS, etc.). 

2) Una dotació addicional, calculada en funció de la realitat social i educativa del 

centre, i que pondera a l’alça l’assignació econòmica i de professorat en els 

centres: a) de major complexitat, 

b) amb baixos resultats 

educatius, c) amb més alumnes 

amb mesures d’educació 

inclusiva; d) ubicats en entorns 

vulnerables. 

Aquesta fórmula ha estat testada en 

diferents escenaris d’aplicació, 

mostrant diferents impactes 

redistributius i pressupostaris. Els 

seus resultats indiquen un clar 

potencial per superar la insuficiència, 

inequitat i manca de transparència 

del sistema de finançament actual. 

  

 

 

  OBJECTIUS 

 Compartir i debatre al voltant dels detalls 

de la fórmula de finançament proposada 

(conceptes, components, recursos, etc.) i 

dels resultats de la seva aplicació 

(guanys per als centres i impacte 

pressupostari).  

 Discutir sobre les condicions i passos 

que s’haurien de fer per tal de posar en 

pràctica el finançament per fórmula 

d’equitat com a sistema bàsic de 

finançament dels centres educatius. 

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                              
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 
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El seminari es va estructurar de la següent manera: 

1 9:00h RECEPCIÓ I BENVINGUDA pg.4 

   

2 9:30h PLENARI INICIAL: PRESENTACIÓ DE LA PROPOSTA (FxF) pg.4 

 

 

“La fórmula de l’equitat: una proposta de finançament just per als centres 

educatius”.  Presentació de la proposta de FxF d’equitat (entreu-hi fent clic 

aquí), a càrrec de Marcel Pagès i Miquel Àngel Alegre.  

Debat al voltant de qüestions com: Per què és necessari un sistema de finançament per 

fórmula a Catalunya?; És aquest un model habitualment aplicat en altres països? Quina 

aplicació té en sistemes de provisió mixta com el català?; etc.  

 

 10:40h PAUSA CAFÈ   

   

3 11:10h GRUPS DE TREBALL pg.8 

 

 

Treball en 3 grups, distribuint els assistents en tres sales amb l’objectiu de 

debatre i aprofundir al voltant de qüestions claus relatives a les condicions i 

passos per al desplegament d’un FxF com el proposat:  

 Grup A) La funció directiva de la fórmula i maneres de vehicular-la.   

 Grup B) Finançament per fórmula i altres instruments “compensatoris” 

 Grup C) Rendir comptes del finançament per fórmula i avaluar-ne l’impacte  

 

 

4 12.30h PART PLENÀRIA FINAL pg.12 

 

 

Posada en comú dels debats i les conclusions dels grups de treball i 

compromís de propers passos d’incidència i mobilització. 

 

 13:30h CLOENDA  

https://fundaciobofill.cat/publicacions/formula-equitat


4 
 

 

 

1 9:00h RECEPCIÓ I BENVINGUDA 
 

La recepció i benvinguda a l’acte va anar a càrrec d’Ismael Palacín (director de la 

Fundació Bofill). Des d’aquesta presentació s’agraeix als assistents el temps i dedicació 

a la jornada i es fa una breu contextualització de la nova proposta de finançament per 

fórmula d’equitat (FxF) dels centres educatius.  

Perquè l’aposta del FxF de la Fundació Bofill: 

Per seguir treballant en la superació de 5 falses dicotomies sobre l’educació als centres 

educatius:  

 

La proposta actual del finançament per fórmula d’equitat intenta superar aquests debats 

normalitzant la diversitat de l’alumnat i els centres i, per tant, es basa en l’acceptació 

acceptant que no tothom necessita els mateixos recursos i del mateix tipus. De la 

mateixa manera que el sistema de salut accepta que les persones grans necessiten 

majors recursos i diferents que les persones joves.  

2 fenòmens que suposen majors oportunitats d’èxit de la FxF: 

 Els prop de 600M€ d’augment de pressupost addicional a la partida d’educació de 

la Generalitat de Catalunya per la COVID19 = possibiliten l’aplicació de la fórmula 

sense que la redistribució equitativa provoqui pèrdua de recursos per a cap centre. 
 

 La previsible baixada demogràfica = una major capacitat d’import per alumne.  

 

 

 

Miquel Àngel Alegre i Marcel Pagès presenten la seva proposta de la Fórmula de 

l’equitat. En la pàgina següent, presentem un diagrama resum de la presentació:   

1. Quantitat de recursos   Qualitat de models 

2. Equitat educativa   Qualitat educativa 

3. Educació com a dret   Educació com a privilegi  

4. Autonomia de centre   Centralitat administrativa i lideratge polític 

5. Responsabilitat de les polítiques socials en 

la reducció de les desigualtats    (no) Responsabilitat de les polítiques educatives 

en la reducció de les desigualtats  

 

2 9:30h PLENARI 1r PRESENTACIÓ DE LA FxF  

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 
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Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 

 

* el detall de components i ponderacions es poden veure en l’informe complet a: https://fundaciobofill.cat/la-formula-equitat  
**els tres escenaris es basen en els conceptes de cost i dades de despesa pública contingudes en l’informe sobre el cost de la 
plaça escolar del Síndic de Greuges (2020), i prenen com a base dades del Departament d’Educació referides a l’any 2019 
(actualitzat IPC). 

https://fundaciobofill.cat/la-formula-equitat
https://fundaciobofill.cat/la-formula-equitat
https://fundaciobofill.cat/la-formula-equitat
https://fundaciobofill.cat/la-formula-equitat


 

Desprès de la presentació de la proposta es realitza el primer contrast amb els assistents amb un torn de paraules, reflexions i preguntes. 

En general es felicita als autors per la iniciativa i es fan aportacions:  

  

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
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Hi ha qüestions educatives 

essencials (quotes, etc.) 

que en la proposta es 

releguen al finançament 

addicional a través de la 

funció directiva. No hauria 

d’estar inclòs en la pròpia 

base de la FxF? D’aquesta 

forma seguim perpetuant 

que els centres compleixin 

la llei voluntàriament, no 

com una condició 

necessària.  

3 grans 

debats 

entorn a FxF 

1. Finançament per als 

centres vs. realitat 

territorial 

El paper dels ens locals  a l’hora de donar 

suport i, per tant, recursos als centres 

educatius i l’aprofitament dels recursos del 

territori segons centre és molt divers i crea 

desequilibris. Es té en compte a la fórmula? Si 

no és així, com ho podríem desplegar en la 

FxF? És essencial per a un objectiu d’equilibri. 

Més enllà de les 

diferències 

intermunicipals, 

també cal tenir en 

compte la diversitat 

intramunicipal en 

relació a les 

despeses dels 

centres. 

Els centres són una cèl·lula d’un sistema molt més complex. 

Per tant, aquestes dotacions addicionals a la fórmula (funció 

directiva) podrien estar associades a projectes de xarxa: 

entre centres i amb altres recursos de l’entorn.  

2. Autonomia vs. retiment 

de comptes 

3. Finançament 

addicional per a 

funció directiva 

vs. funció 

directiva com a 

condició 

Es destaca la importància d’una 

proposta basada en l’autonomia de 

centre, perquè els recursos associats a 

un nom i cognom no acaben de 

permetre l’autonomia per a ajustar-se 

al PEC. 

L’amplitud d’autonomia comporta sistemes de retiment 

de comptes molt estrictes i que tenen conseqüències. 

Com en d’altres països, es podrien trobar fórmules 

intermitges on la dotació no és finalista, però tampoc es 

tan oberta. Caldria explorar-ho.  

Tot i haver gran acord, 

també s’insisteix en la 

importància de la retiment 

de comptes per part dels 

SST, Insecció, etc. per a 

assegurar un bon ús dels 

recursos.  

Quin és l’objectiu de la fórmula? Si no 

hi ha objectius més concrets, com 

l’avaluem? Quin outcome, quin impacte 

esperat busquem? 

La funció directiva 

hauria de ser 

condició i anar 

associada al 

compliment 

d’objectius de 

sistema. A més, 

caldria majors 

recursos dels SST 

per aconseguir que 

els centres s’hi 

comprometin.  

Resposta dels autors: emfatitzen que la proposta presentada és un 

punt d’inici que no té respostes o aclariments per a totes les 

aportacions, però fan algunes puntualitzacions:  

 Respecte l’objectiu de la FxF: compensar les  desigualtats existents.  

 Respecte la funció directiva en format de recursos addicional: la 

fórmula és una abstracció tècnica que no pot decidir sobre el com i 

cap a quins objectius es destinen els recursos. Per això cal transitar 

cap a l’aplicació política.  

 Respecte el territori: aspecte clau del finançament i els recursos del 

centres i de l’equilibri, però no es podrà resoldre des del 

finançament dels centres.  
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Apreciacions respecte els components de la FxF:  

F=(p*g*k*nt1)+(m*g*k*nt2)+(f*g*nt3)+(i*s*nt4)+(r*n*nt5)+(e*g*d) 

Es demanen revisions o aclariments entorn:  

 els coeficients: com s’han calculat? (literatura, arbitrarietat, etc.). 

S’explica que tot i un cert punt d’arbitrarietat són producte d’una revisió 

literària.  

 

 es demana revisió de la ponderació per titularitat, ja que sembla  

perjudicar als centres d’alta complexitat.  

 

Es proposa: 

 ponderar els costos de funcionament per complexitat. Per exemple, 

perquè el volum de feina del PAS varia en relació a la complexitat. 

 

 afegir la qualitat de les infraestructures en la fórmula.  

 

 treure el còmput de despesa agregada en l’escenari “conservador” és 

menor a la despesa actual. Es proposa treure’l de l’article per a no 

temptar els decisors.  

 

 

 

Condicions o necessitats per al                     

desplegament de la FxF: 

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 

 

 Elaborar un sistema de dades i informació clara que permeti el càlcul real i 

equilibrat de la fórmula. Per exemple: aportant criteris i procediments de 

detecció de NESE compartides i homogènies al territori o incorporant 

criteris i dades dels Serveis Socials o de la Salut mental.  

 

 Dotar de bons sistemes d’inspecció als centres.  

 

 Fer pedagogia als centres sobre la possibilitat de canviar les seves 

condicions de complexitat i, per tant, de la possibilitat de guanyar i, també, 

de perdre finançament.  

 

 Mantenir, en paral·lel a la fórmula, el pols de debats essencials del sistema 

educatiu: segregació, estabilitat d’equips educatius, etc. Evitant que un 

repartiment equitatiu desincentivi la millora d’aquests aspectes.  
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3 11:10h GRUPS DE TREBALL 
 

El plenari es distribueix en 3 grups de treball amb l’objectiu de debatre i aprofundir al voltant de 

3 qüestions claus relatives a les condicions i passes per al desplegament d’un FxF com el 

proposat:  

 Grup A) La funció directiva de la fórmula i maneres de vehicular-la: els models 

de FxF poden incorporar mecanismes que incentivin l’assoliment de determinats objectius 

de política educativa. És el que es coneix com la funció directiva de la fórmula. Així, la 

mateixa fórmula podria eventualment incloure assignacions addicionals per a aquells 

centres que es comprometin amb determinats objectius de millora de l’equitat.  
 

Possibles preguntes guia: 

- Quins objectius addicionals de política educativa podrien afegir-se a la fórmula: millorar 

resultats, potenciar el projecte educatiu, suprimir quotes, etc.?  

- Com es poden establir i procedimentar aquests objectius: acords de corresponsabilitat, 

contractes programa, plans de centre, etc.? 

 

 Grup B) Finançament per fórmula i altres instruments “compensatoris”: el 

finançament per fórmula d’equitat s’aplica al repartiment del gruix del pressupost que el 

Departament d’Educació destina als centres educatius. D’aquesta manera, planificar la 

posada en marxa d’un FxF d’equitat hauria de servir per revisar el mapa d’instruments 

actualment existents o previstos per sobredotar aquells més vulnerables.  
 

En concret: 

- Com s’ha d’articular el finançament per fórmula d’equitat amb altres instruments 

existents per sobredotar els centres i els entorns educatius més vulnerables 

(programes de beques, dotacions digitals específiques, recursos comunitaris vinculats 

al PMOE, etc.) i amb altres polítiques per incentivar l’escolarització equilibrada (p.ex.: el 

Decret d’admissió d’alumnes 11/2021)? 

- Quina hauria de ser la seva articulació com a instrument financer? I la seva articulació 

normativa? 

 

 Grup C) Rendir comptes del finançament per fórmula i avaluar-ne l’impacte: el 

FxF defineix els mecanismes d’assignació dels recursos, però no determinen com i en què 

es poden gastar les partides assignades. Aquesta qüestió depèn dels marges reals 

d’autonomia escolar dels centres educatius i dels mecanismes de retiment de comptes 

existents en correspondència amb aquesta autonomia. Per tant, el debat al voltant del 

desplegament d’un FxF d’equitat és una oportunitat per revisar els mecanismes a través 

dels quals es du a terme la rendició de comptes financera per part dels centres; una 

oportunitat per racionalitzar-los, integrar-los i orientar-los d’acord amb objectius d’equitat. 

Possibles preguntes guia: 

- Quin nivell d’autonomia necessiten els centres educatius a l’hora de decidir sobre el 

tipus de recurs que se’ls pugui assignar i sobre la manera d’utilitzar-lo?  

- Quins mecanismes de rendició de comptes financera poden ajudar a fer un bon ús dels 

recursos? Com es podria procedimentar: plans d’actuació, contractes programa, acords 

de corresponsabilitat? 

 

A continuació es presenten els resultats d’aquests grups de treball com unes primeres 

reflexions al voltant d’aquests debats: 

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 
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Grup A: La funció directiva de la fórmula i maneres de vehicular-la  

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 

 

En relació al retiment de 

comptes: 

 PEC com a punt de partida del 

retiment de de comptes. 

 Simplificació administrativa i 

burocràtica  en el retiment de 

comptes o canvi de formats de 

retiment: formes professionals, 

participatives, etc. 

 Incorporar indicadors de processos 

i no només de resultats. 

 Retiment a diferents nivells: 

o Interna de l’equip docent. 

o Comunitat educativa. 

o Adminstrativa. 

Instruments: 

 Contractes programes. 

 Acords de corresponsabilitat. 

Objectius d’equitat educativa susceptibles de 

finançament addicional:  

 Treball en xarxa i vinculació amb el territori.   

 Equitat i escolarització equilibrada (implica a centres que 

agregats (en part) són el sistema i, per tant, implica assumir 

objectius de sistema: matricula viva, etc.) 

 Projectes de centre:  

- Excel·lència docent (per experiència, formació, etc.) per als 

centres amb major complexitat.  

- Millores en les infraestructures per als centres o 

equipaments dels centres que concentren major 

vulnerabilitat (p.ex. les UEC). 

- Millora equitativa del benestar de l’alumnat (assegurar 

colònies per a tothom, etc.). 

- Creació de situacions d’aprenentatge equitatives i inclusives 

(lluita contra l’absentisme, grups heterogenis, etc.).   

F = (p*g*k*nt1)+(m*g*k*nt2)+(f*g*nt3)+(i*s*nt4)+(r*nt5)+(e*g*d) + Funció directiva 

Necessitats del sistema: 

 Establir acords sobre conceptes clau: equitat, diversitat, èxit 

educatiu.  

 Eliminar diversitats entre i intra centres. Seduint als equips directius.  

 Lluita territorial contra la segregació. 

 Major comunicació entre el “sistema” i els seus components 

(centres): quins són els objectius compartits? Quins objectius a curt 

termini tenimi? 

Condicions necessàries per l’acompliment dels objectius o per a les seves possibilitats de desplegament: 

Necessitats dels centres:  

 Revertir la reducció de 2h de permanència als centre de secundaria: pèrdua de coordinacions, 

grups de treball, equips de millora, etc.  

 Formació al professorat en relació al PEC i en relació a la diversitat.  

 Autonomia (organitzativa, de formació, d’elecció de recursos, etc.), però retiment de comptes 

amb condicions bàsiques d’objectius territorials i de sistema. 

 Cerca de mecanismes per a l’estabilitat de l’equip educatiu, en general, i del claustre, en 

particular, per a possibilitar i facilitar el desenvolupament del PEC, contractes programa, etc.  
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Grup B) Finançament per fórmula i altres instruments “compensatoris”   

Criteri: si l’objectiu de la FxF és compensar desigualtats, els altres 

mecanismes haurien de cercar altres objectius. Per exemple:  

 Objectius de transformació del sistema. Per exemple: la 

corresponsabilització del decret d’admissions 

 Objectius en relació a zones educatives o de territori  que ajudin a fer 

economia d’escala.  

PMOE 

Beques 

Bonus per alumne 

del Decret 

d’admissió 
Tot el 

finançament a 

través de la FxF 

FxF + altres 

mecanismes  

Articulació normativa i 

com a instrument financer 

dels diferents 

mecanismes de 

finançament: 

 Calen normatives clares en 

relació a l’autonomia dels 

centres per a poder gestionar 

el finançament.  

 

 Si tenim una gran autonomia 

per a gestionar el 

finançament addicional, cal 

entomar el repte no només 

des del finançament, sinó 

des d’un marc normatiu que 

va molt més enllà del decret 

de finançament.  

Com compatibilitzem (o no) el 

FxF amb altres mecanismes de 

finançament? 

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 
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Grup C) Rendir comptes del finançament per fórmula i avaluar-ne l’impacte 

Elements del retiment de 

comptes 

Precaucions:  

1. No només es tracta 

d’una augment de 

recursos, sinó e la 

qualitat de la inversió.  
2. Cal posar límits a la 

complexitat. No només 

es tracta de dotar de 

més recursos als 

centres de major 

complexitat, sinó de 

decidir quina és la 

capacitat de gestió de la 

complexitat als centres.  

 Superar el format de retiment de 

comptes com un exercici merament 

burocràtic  

 

 El Consell Escolar com un ’espai 

privilegiat del retiment de comptes.  

 

 Avaluació centrada en la millora i no tant 

en un sistema de premi i càstig.  

Autonomia: 

Autonomia dels equips directius per a decidir en què s’inverteixen els recursos econòmics i humans, basada en la 

confiança i en directrius clares que defineixin molt bé els objectius del centre per tal de facilitar la inspecció i la 

transparència. Però: 

 amb la incorporació de components claus d’equivalència entre els centres. És a dir, l’administració hauria de donar 

algunes directrius comunes a tots els equips directius. Per exemple: recuperar la 6a hora? 

 amb el compromís de realitzar treball compartit entre el territori. Amb xarxes no només escolars, sinó que també 

amb xarxes de serveis i de la comunitat.  

Prèvia:  

1. Consens al voltant de la pertinença de la 

proposta del FxF. Especialment perquè: 
 És un canvi de finançament que pot 

ajudar a la compensació entre centres.  

 És una oportunitat pel canvi que té 

potencial transformació.  

Ara, ha de ser duradora en el temps.  

 

2. Situació de partida: un finançament que 

genera molta burocràcia i molt d’estrès:  
 Catàleg de projectes per aconseguir 

recursos que no tenen perquè anar en la 

línia del centre 

 Impagaments o retards  

El finançament per fórmula recorda, en 

certa forma, al funcionament dels 

contractes programa que havien estat una 

bona experiència.  

Finançar els centres educatius de manera més justa:                                                                                                             
una proposta de finançament per fórmula d’equitat 
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4 12.30h PART PLENÀRIA FINAL 

 

Es fa un darrer torn de paraula per tal d’emfatitzar elements, apuntar nous debats o 

complementar les reflexions de cada grup de treball. Presentem el resum de paraules 

dels assistents: 

 

Relacionades amb la mateixa proposta:  

 S’explicita que el FxF no és una fórmula màgica que resolgui els grans reptes 

del sistema educatiu català, sinó que és un punt de partida d’ordenació i 

racionalització dels recursos. En tot cas, és una oportunitat de reflexió que cal 

nodrir amb els actors educatius perquè sigui realment transformadora. A través 

de:  

o la funció directiva 

o afegint components que ara no estan contemplats i potser són 

necessaris,  

o complementant-la amb altres mecanismes a prototipar 

o etc. 

 

 Es puntualitza que el retiment de comptes del finançament ha d’anar relacionat 

amb uns objectius més enllà de la proposta del FxF (compensació, ordenació, 

etc.), si no del que parlem és d’auditoria de comptes.  

Relacionades amb l’aterratge i necessitats per al seu desplegament: 

 S’explicita la necessitat d’arribar a grans acords en el sector i, a poder ser, com 

a un gran acord social per traduir una bona idea (FxF)  en una realitat amb  

durabilitat que permeti l’estabilitat educativa, en contraposició de l’actual 

fragilitat d’un sistema depenent de “pedaços” de finançament. En aquest sentit 

es demanda temps per a poder assolir grans consensos. 

 S’emfatitza que hi ha dos grans reptes d’equilibri a l’hora d’aplicar la Fxf en 

relació amb l’autonomia de centre: 

1. entre autonomia per atendre la diversitat i l’equivalència entre centres.  

2. retiment de comptes amb elements de confiança i, a la vegada,  

sistematització.    
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