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 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

 Curs 2015-2016 

 Data: 3 de desembre de 2015 

 Hora: 18 h 

 Lloc: Serveis Educatius de Ciutat Vella. Placeta del Pi, 2 

 

Assistència: 

 Natàlia Martínez, Consellera d’Educació del Districte de Ciutat Vella 

 Huma Jamshed, Consellera BCN en Comú 

 Josep M. Julià, Conseller CiU 

 Marc Borràs, Conseller ERC-AM 

 Daniel Pío, Conseller PSC-CP 

 Paula Mansilla, Consellera CUP-PA 

 Elisabeth Jiménez, Consellera PP 

 Julia Barea, Consellera C’s  

 Mercè Berengueras, Inspecció Departament Ensenyament 

 Marià Gasset, Escola Milà i Fontanals  

 M. Ascensión Fumanal, Escola Mediterrània  

 Teresa Niubó, Institut Milà i Fontanals 

 Rafael Ojeda, CFA Francesc Layret 

 Ramon Beringues, Escola Pia Sant Antoni 

 Imma Bonada, Escola Cintra 

 Blanca Baiges, Serveis Educatius de Ciutat Vella 

 Verònica Velasco, AMPA La Salle Comtal 

 Pascual Bayarri, AMPA Escola Baixeras 

 Joaquim Navarro, AMPA Escola Pia Sant Antoni 

 Pere Sagristà, família Institut Verdaguer 

 M. José Garcia, Casal dels Infants 

 Anna Rami, Fundació Tot Raval 

 M. José Toro; EBM La Mar 

 Laura Gallego Verdaguer, EBM Mont Tàber 

 Remei Fabregat Fernández, alumna EOI Drassanes 

 Mercè Garcés, CCOO 

 Marina Pérez, USTEC 

 Júlia Quintela, secretària Consell Escolar Municipal Districte  

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 
Districte de Ciutat Vella 
 
Ramelleres, 17 1a planta 
08001 Barcelona 
93 291 61 60 
www.bcn.cat 
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Convidats:  

 Caterina Ferrer, Serveis Educatius de Ciutat Vella 

 Berta Argany, Consorci d’Educació de Barcelona 

 Anna Vera, Consorci d’Educació de Barcelona 

 Marina Gassol, AMPA Escola Baixeras 

 

S’excusen 

 Montserrat Chamorro, CCOO 

 Charo Reyes, família Escola Drassanes 

 Carolina Fuentes, AMPA Escola Drassanes 

 Neus Chas, direcció de Serveis a les Persones i al Territori. Districte de Ciutat Vella 

 Irene Curt, Associació L’Esquitx 

 

 

La resta de membres del Consell són absents. 

 

Ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Presentació de les dades d’inici de curs 2015-2016. 

3. Retorn sobre la incidència de l'augment de la dotació per beques menjador que es va impulsar 

l'agost des de l'Ajuntament de Barcelona. 

4. Presentació de l’informe sobre l’escolarització i la planificació educativa. 

5. Procés participatiu del Pla d’Actuació del Districte. 

6. Torn obert de paraules. 

 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

Abans de començar el primer Consell Escolar del Districte de Ciutat Vella del curs 2015-2016, es 

presenta la Sra. Natàlia Martínez, Consellera d’Educació del nou govern del districte de Ciutat Vella.  

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 

L’acta es va enviar per correu electrònic a tots els membres del Consell Escolar per a la seva lectura 

prèvia. No es presenta cap esmena i s’aprova l’acta sense cap vot en contra ni en blanc.  
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2. Presentació de les dades d’inici de curs 2015-2016 

 

La Inspectora d’Ensenyament, la Sra. Mercè Berengueras, presenta les dades de matriculació del curs 

2015-2016 més rellevants per barris:  

- Relació entre l’oferta de places i l’assignació de places:  

 

 P3 

OFERTA 

P3 

ASSIGNATS 

1 ESO 

OFERTA 

1 ESO 

ASSIGNATS 

BARCELONETA 80 65 30 25 

SANT PERE, SANTA 

CATERINA, LA 

RIBERA I GÒTIC 

225 184 131 125 

RAVAL 350 307 160 131 

 

- Peticions fora del termini d’assignació de places (fins el 30 de novembre): 

o Raval: 368 

o Sant Pere, Santa Caterina, La Ribera i Gòtic: 234 

o Barceloneta: 73 

 

L’Oficina d’Escolarització de Ciutat Vella ha tingut una atenció de 2311 visites presencials i de 1131 a 

través del telèfon, entre el 10 d’abril i el 30 de novembre de 2015.  

Durant el curs 2014-2015 va haver un total de 825 assignacions de plaça fora del termini de matriculació. 

Fins al 30 de novembre, ja es porten 675 assignacions fora de termini durant el curs 2015-2016.  

 Infantil: 246 

 Primària: 235 

 Secundària: 194 

 

Els principals motius d’escolarització fora del termini reglamentari :  

 Nova incorporació al Sistema Educatiu: 236 (35 %) 

 Retorn a Barcelona: 57 (8,4 %) 

 Canvi domicili a Barcelona (ciutat) 64 (9,5 %) 

 Canvi domicili resta Catalunya: 36 (5,3 %) 

 Canvi domicili altres CCAA: 29 (4,3 %) 

 Circumstàncies excepcionals: 73 (10,8 %) 

 Altres: 180 (26,7 %) 

 

Per poder fer la planificació de les places, el Consorci d’Educació es basa en les dades de l’IDESCAT, 

on hi ha hagut una variació de 113 places menys sol·licitades, segons la previsió del padró d’habitants.  
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Seguidament, Júlia Quintela, tècnica del Districte de Ciutat Vella, presenta les dades que l’Institut 

Municipal d’Educació ha enviat sobre la preinscripció i matrícula a les Escoles Bressol Municipals de 

Ciutat Vella.  

 

 

  

A Ciutat Vella, la demanda atesa ha estat del 71 % en relació a l’oferta i a Total la ciutat de Barcelona ha 

estat del 57%.  

La Teresa Niubó pregunta pel fet de que les famílies opten per les Escoles Bressol públiques i desprès ja 

no s’opta per aquesta opció. La Marina Pérez afegeix que a la Educació Secundària l’oferta és més gran 

a la concertada. 

 

3. Retorn sobre la incidència de l’augment de la dotació per beques de menjador que es va 

impulsar des de l’Ajuntament de Barcelona.  

 

L’Anna Vera del Consorci d’Educació presenta les dades dels ajuts de menjador del curs 2015-2016. A 

Ciutat Vella s’han concedit 1949 ajuts, que representa el 8% del total de la ciutat.  

Degut a la resolució extraordinària del mes d’agost, es produeix un increment del 14% del total dels ajuts 

de menjador atorgats. Cal destacar l’increment dels ajuts extraordinaris de 6€, que és d’un 194%. També 

s’ha incrementat en un 20% els ajuts concedits a l’alumnat amb necessitat social greu, amb un increment 

del 51% dels ajuts extraordinaris.  

 

4. Procés participatiu del Pla d’Actuació del Districte 

 

Es produeix una alteració en l’ordre del dia i es passa a presentar el punt que apareix com a núm 5. La 

Natàlia Martínez, Consellera d’Educació de Ciutat Vella explica que, com a nou equip de govern, s’està 

configurant el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació del Districte (PAD) i que és voluntat del 

govern fer-ho mitjançant un procés participatiu. Aquest procés finalitzarà a la primavera.  

En la fase inicial es donarà a conèixer el projecte a tots els òrgans de participació i s’animarà a presentar 

propostes (pam_padciutatvella@bcn.cat).  

La segona fase, de gener a març, es presentarà una plataforma digital i hi haurà espais de debat on es 

discutiran les propostes inicials.  

mailto:pam_padciutatvella@bcn.cat
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La tercera fase, al març i a l’abril, inclou la negociació dels documents amb els partits polítics per 

finalitzar amb l’aprovació del pla.  

Durant el procés hi haurà espais de participació de tots els col·lectius on es pot aprofitar per incloure les 

millores.  

Marina Pérez comenta que en altres consells ja s’ha comentat de quina manera es pot vehicular per a 

que aquets espais no siguin només d’informació, sinó també de debat i propostes. La Consellera diu que 

la intenció és que siguin més participatius i que siguin espais de debat i de posicionament del Consell 

sobre determinats temes.  

 

5. Presentació de l’informe sobre l’escolarització i la planificació educativa.  

 

La Berta Argany del Consorci d’Educació presenta l’informe de planificació com a un document d’anàlisi 

del procés d’inscripció. L’informe es refereix a les dades d’escolarització de la ciutat de Barcelona, 

segons el procés de preinscripció del curs 2015-2016 amb un detall que mai s’havia fet.  

Els objectius de l’informe de planificació  són:  

- Programar l’oferta educativa 

- Concretar-ho en un marc específic 

- Preparar una oferta a curt, mig i llarg termini.  

- Preveure i planificar l’oferta per a que hi hagi una bona distribució territorial. 

 

Rafael Ojeda pregunta si la planificació és només de primària i secundària. Berta Argany li respon que la 

planificació dels estudis postobligatoris és un altre anàlisi.  

Els criteris de la planificació són:  

- Escolarització equilibrada. A Ciutat Vella existeix la Comissió d’Escolarització de manera 

permanent. És una singularització a nivell de Barcelona.  

- Atendre les demandes de les famílies 

- Protegir alguns centres per a que no hi hagi davallada de la matrícula.  

 

Es presenten les dades de l’alumnat a nivell de ciutat. És de destacar que a Ciutat Vella és el districte 

que acull un major nombre d’alumnat estranger (40,3% sobre el total de l’alumnat), amb un repartiment 

diferent entre els centres públics (54,9%) i concertats (23,2%).  

Les dades de preinscripció a P3 a Ciutat Vella ens indiquen que hi ha hagut una diferència de 111 places 

entre l’oferta i la demanda. A 1r d’ESO la diferència ha estat de 59 places. Als centres públics hi ha hagut 

una diferència de 84 places, i als centres concertats hi ha un excedent de 25 places.  

A P3 hi ha hagut 27 demandes de fora del districte i a 1r d’ESO han estat de 19 sol·licituds de fora del 

districte.  

Les dades indiquen que un 70% de l’alumnat de 6è de primària d’un centre públic segueix en un centre 

adscrit.  

Ciutat Vella és el districte que perd més alumnes en el pas de 6è a 1r d’ESO en els centres públics.  

Les previsions en les incorporacions per al curs 2016-2017, segons reflecteixen les dades del padró és 

que Ciutat Vella perd 20 alumnes a P3. En canvi, segons l’alumnat de 6è de primària, es produirà un 

increment en l’alumnat de 1r d’ESO de 22 alumnes. 
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Els criteris de planificació per a P3 inclouen:  

- No es preveu augmentar línies de P3 a Ciutat Vella.  

- Equilibri entre la pública i la concertada.  

- Impacte en altres centres de l’entorn.  

- Augmentar la zona d’influència a altres zones, com la Barceloneta.  

- Conveniència de fer propostes de models pedagògics innovadors en determinats centres per 

augmentar la demanda.  

 

Criteris de planificació per a 1r d’ESO:  

- Impuls de determinats instituts.  

- Ampliació de línies. No afecta a Ciutat Vella 

- Incorporació de nous grups. No afecta a Ciutat Vella 

- Nou Institut a Sant Martí.  

 

 

6. Torn obert de paraules. 

 

Pascual Bayarri pregunta sobre quin treball s’està fent per augmentar la demanda dels centres públics de 

secundària al districte. Berta Argany li respon que és una bona notícia que hi hagi un increment de 22 

alumnes per omplir les places disponibles.  

Teresa Niubó pregunta si es mantindrà la ràtio de 27 als instituts. Berta Argany comenta que s’està 

treballant en l’oferta inicial de places.  

Marina Pérez pregunta què es fa per equilibrar la demanda entre la pública i la concertada. Berta Argany 

li respon que aquest punt s’ha de tenir en compte a l’hora de planificar. Hi ha zones en que la demanda 

de la pública hi ha augmentat.  

Pascual Bayarri, com a un dels representats del sector de les famílies demana al districte suport per 

organitzar activitats adreçades a les famílies paral·leles a les que fan els centres escolars, on les famílies 

expliquin les seves vivències.  

Laura Gallego comenta que des de les escoles bressol s’acompanya a les famílies durant tot el procés i, 

des de la coordinació 0-3/3-6 s’intenta que les famílies vagin als centres públics.  

La Mercè Berengueras comenta que hi haurà un nou decret sobre l’atenció a l’alumnat amb Necessitats 

Educatives Específiques que respon a les necessitats i al dia a dia actual.  

Marina Pérez exposa que a Barcelona hi ha un 60% de centres concertats. A Ciutat Vella hi ha una 

distribució irregular. Manquen recursos i proposa que de cara als propers Consells Escolars aprofundir 

en el que s’està fent, com la XAFIR, encara que els mestres no poden anar perquè les reunions són al 

matí. Informa que properament l’Assemblea de Mestres de Ciutat Vella tenen una reunió amb la 

Regidora del Districte. 

M. Josep Toro comenta que alguns criteris d’admissió, com el de les malalties, generen molts conflictes i 

pregunta quina és la incidència a nivell de bressol, infantil i primària. Anna Vera diu que , des del 

Consorci d’Educació s’estan revisant.  

Teresa Niubó pregunta sobre el projecte d’esmorzars saludables a la secundària. S’informa que s’està 

estudiant el pressupost i el pilotatge i que ja s’informarà.  
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La Consellera comenta que la segregació escolar és un punt a tractar, estudiar el marc contextual i veure 

que es pot fer tenint en compte el marc normatiu.  

En relació a les Escoles Bressol encara està pendent d’aprovació del PAM i del PAD, però es proposa un 

augment de places a Ciutat Vella, tot i que depèn de la planificació final.  

 

 

Júlia Quintela 

Secretària Consell Escolar de Ciutat Vella 

 

 

 


