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RESOLUCIÓ DE LA SINDICATURA DE GREUGES RELATIVA A EDUCACIÓ 
 
 
ANTECEDENTS  
 
Descripció dels fets objecte de la queixa  
 
En data 4 de gener de 2022, el ciutadà va presentar una queixa en aquesta 
Sindicatura en què manifestava la seva disconformitat per la manca de resposta del 
Consorci d’Educació de Barcelona a la petició d’avançament d’un curs escolar de 
l’ESO a l’Institut Montserrat realitzada pel seu fill. 

 
Actuacions fetes  
 
Admesa a tràmit la queixa, la Sindicatura va iniciar la instrucció de l’expedient 
estudiant els fets i la legislació aplicable, amb la finalitat de valorar si s’havien aplicat 
els principis de bona administració per a la salvaguarda dels drets fonamentals a la 
ciutat. 
 
Examinat el contingut de la queixa, i tenint en compte la documentació aportada per la 
persona interessada, es va considerar convenient dirigir-se al Consorci d’Educació de 
Barcelona (CEB) per tal de conèixer les intervencions realitzades en relació amb la 
queixa presentada.  
 
En data 12 de gener de 2022, es va sol·licitar a aquest organisme la informació 
necessària per a l’estudi de la queixa.  
 
Resposta dels òrgans afectats 
 
En data 3 de maig de 2022, aquesta Sindicatura va rebre la informació sol·licitada.   
 
El CEB adjunta una resolució favorable del Departament d’Educació amb data 10 de 
gener de 20222 relativa a la reducció de l’etapa de l’ESO de l’alumne en qüestió. 

 
 
CONSIDERACIONS 
 
L’article 18 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de 
l'educació secundària obligatòria estableix que l’atenció a la diversitat de l’alumnat 
consisteix en l’aplicació de mesures curriculars, metodològiques, organitzatives  i/o 
psicopedagògiques que permeten personalitzar l’acció educativa. 
 
Pels alumnes amb altes capacitats i alt interès per l’aprenentatge, es poden disposar, 
si s’escau, mesures específiques que donin resposta a les seves necessitats en relació 
amb l’ampliació i enriquiment curricular al llarg de tota l’etapa, així com amb donar 
flexibilitat en la durada de l’etapa en determinats casos degudament motivats.  
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La direcció dels serveis territorials o, a la ciutat de Barcelona, l'òrgan competent del 
Consorci d'Educació de Barcelona, ha de trametre tota la documentació, 
acompanyada d'un informe de la Inspecció d'Educació, a la Direcció General de 
Currículum i Personalització del Departament d’Educació, que n'emet resolució i la 
tramet al centre educatiu.  
 
Aquest ha estat el cas d’aquest alumne. L’institut va sol·licitar l’adaptació curricular a 
través d’un projecte individualitzat efectuat en data 1 d’octubre de 2021 i els serveis 
d’inspecció de CEB van fer un informe de proposta positiu en data 30 de novembre de 
2021. El CEB va trametre aquest informe amb la resta de documentació al 
Departament d’Educació. En data 12 de gener de 2022, el Departament ha resolt 
positivament la proposa.  
 
D’acord amb el que disposen l’article 143 de la Carta Municipal de Barcelona i el 
Reglament que regula la Sindicatura de Greuges de Barcelona aquesta institució té 
com a missió valorar si s’ha produït un greuge. Considerats els fets i les normes 
aplicables, conclou que, en aquest cas, l’actuació de l’administració ha estat 
correcta, però no eficaç perquè el procediment ha superat els tres mesos.  
 
La Sindicatura de Greuges de Barcelona considera que és necessari agilitzar 
aquests procediments per tal garantir el principi d’eficàcia del servei pública i el 
dret a una educació de qualitat. 
  
Aquesta resolució es comunicarà a l’òrgan municipal competent, se’n donarà compte 
al Plenari del Consell Municipal en l’informe anual reglamentari i, del seu contingut, 
s’informarà la persona interessada.  
 
 


