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1. PRESENTACIÓ 

 

Ens plau presentar-vos la memòria del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i dels 

consells escolars municipals de districte (CEMD) del curs 2017-2018.  

Hi trobareu un resum de les activitats i els temes principals tractats per les diverses 

instàncies del CEMB.  

El curs 2017-2018 s’ha vist afectat per les conseqüències de l’atemptat que va patir la 

nostra ciutat el 17 d’agost de 2017 i per la situació política del país. Davant d’aquests fets, 

el CEMB ha fet sentir la seva veu a través de diverses declaracions i manifestos, tant de la 

seva presidenta com del mateix Plenari o dels diversos CEMD. Arran d’aquests fets es van 

desenvolupar, de manera coordinada amb els CEMD, una sèrie d’actuacions amb el títol 

"Convivència a les aules en temps de crisi" amb la intenció de dotar d’eines la comunitat 

educativa per fer front a la situació que s’estava vivint. Val a dir que el paper dels 

representants municipals en els consells escolars de centre ha estat decisiu a l'hora de fer 

arribar el suport i l’acompanyament de l’Ajuntament als centres educatius en aquests 

moments. 

En aquest curs s’ha aprovat el Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona i dels consells escolars municipals de Districte, que substitueix el del 1989, la 

qual cosa ha completat la renovació de la normativa del CEMB en la part que és 

competència municipal. Només resta pendent la reforma del decret que estableix la 

composició del CEMB, que és competència de la Generalitat de Catalunya. Per part nostra 

s’han dut a terme totes les tasques prèvies que el Departament d’Ensenyament ha requerit. 

Restem a l’espera de la concreció d’aquest text. 

Cal destacar la posada en marxa de la nova estructura de comissions de treball del 

CEMB, que ha de permetre una participació més efectiva i pràctica de la comunitat 

educativa. Alhora, s’ha iniciat un projecte de foment de la participació adreçat, d’una 

banda, al sector de famílies, i, de l’altra, en col·laboració amb el Consell de la Joventut 

de Barcelona, al sector d’estudiants.  

  



 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE SESSIONS PLENÀRIES 

 

       Sessió ordinària, 12/12/2017 

 Lectura i aprovació de les actes de la sessió extraordinària i la sessió ordinària del 

Plenari del CEMB, celebrades el 18 de juliol de 2017. 

 Presentació del projecte “Oportunitats educatives a Barcelona. L’educació de la 

infància i l’adolescència a la ciutat”. Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona. 

 Presentació de la memòria del CEMB del curs 2016-2017. 

 Presentació de l’Informe sobre la constitució de les comissions de treball del CEMB. 

 Presentació de l’Informe sobre matriculació a les EBM. 

 Presentació dels informes del Consorci d’Educació de Barcelona. 

Sessió ordinària, 15/3/2018 

 Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del Plenari del CEMB, 

celebrada el 12 de desembre de 2017. 

 Associació Dret a Morir Dignament - Grup d’Educació. Presentació del monogràfic 

de la revista Perspectiva Escolar: “La mort, l’últim tabú a l’ensenyament”. 

 Informe del Consorci d’Educació de Barcelona. Preinscripció per al curs 2018-2019. 

 Aprovació provisional de la proposta de dies de lliure disposició per al curs 2018-

2019.  

Sessió ordinària, 21/6/2018 

  Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del Plenari del CEMB, 

celebrada el 15 de març de 2018. 

  Informacions de la Secretaria del CEMB:  

- Aprovació del Reglament de constitució del CEMB i els CEMD. 

- Comissions de treball. 

- Espai de treball col·laboratiu al web del CEMB 

- Representants municipals als consells escolars de centre.  

- Nou procés electoral de renovació dels consells escolars de centre, CEMD i 

CEMB. 

  Adhesió del CEMB a la Declaració d’Incheon. 

  Presentació de l’Informe de l'Institut d'Estudis Metropolitans. 

  Informe de l’IMEB. Preinscripció a les EBM, curs 2018-2019. 

  Informe del CEB. Valoració del procés de preinscripció 2018-2019. 

  Precs i preguntes 



 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ 

PERMANENT 

 

      Sessió extraordinària, 1/9/2017 

 Aprovar una declaració institucional en contra del terrorisme i a favor d’una cultura 

de la pau. 

 Explorar vies d’implicació i de compromís col·lectiu respecte d’això.  

      Sessió ordinària, 21/11/2017 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del 26 

de juny de 2017 i de la sessió extraordinària de l’1 de setembre de 2017. 

 Presentació del manifest del CEMD de Nou Barris. 

 Retre compte de les accions de “Convivència a les aules en temps de crisi". 

 Informe del Consorci d’Educació de Barcelona 

 Data i ordre del dia del Plenari del CEMB. 

Sessió ordinària, 20/2/2018 

  Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del 21 

de novembre de 2017. 

 Informe de les comissions de treball. 

 Informe sobre la comissió de treball del PEC. 

 Data i ordre del dia del Plenari del CEMB 

Sessió ordinària, 29/5/2018 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del 20 

de febrer de 2018. 

 Proposta de dies de lliure disposició per al curs 2018-2019. 

 Validació de la Carta de serveis del CEMB. 

 Informació sobre les escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de 

Música de Barcelona. 

 Comissió de Treball de Seguiment del PEC. Debat en grup sobre les properes 

mesures de govern en matèria educativa. 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE 

TREBALL 

  

Comissions de treball 

 

En el curs 2017-2018 s’han posat en marxa les comissions de treball que es deriven del nou 

Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, aprovat pel Plenari del 18 de juliol de 

2017. Amb aquestes comissions es pretén promoure la participació de la comunitat 

educativa en temes que són clau per al seu conjunt, i recollir els elements de debat i les 

aportacions que facin els diferents membres representants dels sectors que configuren el 

CEMB. El resultat dels treballs de les diferents comissions s’eleva tant a la Comissió 

Permanent com al Plenari, perquè el puguin validar, considerar o debatre-hi. 

Al llarg del primer trimestre del curs es van constituir les comissions de treball i es van triar 

els presidents o presidentes corresponents, que s’incorporen com a membres a la Comissió 

Permanent. 

Comissió d’Innovació Educativa. President: Jordi Mayné. 

Comissió del Mapa Escolar i Escolarització. President: Xavier Boladeras. 

Comissió de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió. Presidenta Carme Alegre. 

Comissió de Treball de Formació Professional. President: Ricard Coma. 

Comissió de Participació. President: Albert Riera. 

Comissió de Treball sobre el Projecte Educatiu. Presidenta Francina Martí  

 

 

RESUM D’ACORDS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

 COMISSIÓ DE TREBALL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

 

Reunió del 16 de novembre de 2017  

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació dels membres de la comissió i elecció de president o presidenta i portaveu. 

2.- Definició del pla de treball de la comissió, tenint en compte els diferents organismes que 

actuen en el camp de la formació professional a la ciutat de Barcelona. 

3.- Priorització i calendari.  

 

Reunió del 2 de maig de 2018 

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació del Pla d’adolescència i joventut de 2017-2021, eix 1, Emancipació: 

educació, formació i ocupació, a càrrec d’Alícia Aguilera, cap del Departament de Joventut. 

Ajuntament de Barcelona.  



 

2.- Presentació del Pla d’acció per l’ocupació juvenil, a càrrec de Lorena Ventura, directora 

de Programes transversals d’ocupació de Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona. 

3.-Presentació de l’informe Joves amb necessitats d’inserció educativa o laboral, a càrrec de 

Montse Blanes i d’Anna Punyet. Fundació BCN Formació Professional. Ajuntament de 

Barcelona.  

 

 

 COMISSIÓ DE TREBALL D’INNOVACIÓ EDUCATIVA 

 

Reunió del 31 d’octubre de 2017 

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació dels membres de la comissió i elecció de president o presidenta i portaveu.  

2 - Presentació del Consell d’Innovació Pedagògica a càrrec de Montserrat Potrony, cap del 

Departament de Programes Educatius de Ciutat. Valoració i propostes de treball des de la 

comissió.   

3.- Altres propostes d’innovació educativa.  

 

Reunió del 18 d’abril de 2018 

 

Ordre del dia 

1.- Presentació de les estratègies, programes i projectes d’innovació educativa impulsats 

des del Consorci d’Educació de Barcelona. A càrrec de Marta Comas, directora de l’Àrea 

d’Innovació, Programes i Formació del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

 COMISSIÓ DE TREBALL DE MAPA ESCOLAR I ESCOLARITZACIÓ 

 

Reunió del 31 d’octubre de 2017 

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació dels membres de la comissió i elecció de president o presidenta i portaveu.  

2.- Debat sobre les funcions de la comissió. 

3.- Altres propostes.  

 

Reunió del 9 de gener de 2018 

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació del projecte per a un nou model d’adscripció d’escoles d’educació infantil i 

primària a instituts de secundària obligatòria de titularitat pública, a càrrec de Pere Masó, 

del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

 



 

 COMISSIÓ DE TREBALL DE PARTICIPACIÓ 

 

Reunió del 16 de novembre de 2017  

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació dels membres de la comissió i elecció de president o presidenta i portaveu.  

2.- Definició del pla de treball de la Comissió.  

3.- Priorització i calendari.  

 

Reunió del 17 de gener de 2018 

 

Ordre del dia:  

1.- Presentació dels nous membres de la comissió.  

2.- Concreció del pla de treball de la comissió: estratègies per promoure la participació dels 

respectius sectors. 

3.- Priorització i calendari. 

 

 COMISSIÓ DE TREBALL DE SEGREGACIÓ ESCOLAR, EQUITAT I INCLUSIÓ 

 

Reunió del 7 de novembre de 2017 

 

Ordre del dia: 

1.- Presentació dels membres de la comissió i elecció de president o presidenta i portaveu. 

2.- Definició del pla de treball de la comissió 

3.- Priorització i calendari. 

 

Reunió del 6 de febrer de 2018 

 

Ordre del dia: 

1.- Presentació del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en 

el marc del sistema educatiu inclusiu, a càrrec de Noemí Santiveri, professora de Pedagogia 

Aplicada a la UAB i portaveu de la Plataforma ciutadana per una escola inclusiva a 

Catalunya en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

2.- Programació i priorització de temes per a les properes sessions. 

(Aquesta reunió se celebra com a punt de l’ordre del dia de la reunió de la Comissió 

Permanent, que n’assumeix les funcions.) 

 

Reunió del 20 de febrer de 2018 

 

Temes tractats 

1.- Constitució de la comissió de treball de Projecte educatiu de ciutat en el si de la 

Comissió Permanent del CEMB. Funcions.  



 

2.-  Presentació de l’estat actual del PEC i d’altres elements de política educativa, a càrrec 

de Laia Herrera, IMEB. 

 

Reunió del 29 de maig de 2018 

 

Temes tractats 

1.- Treball sobre el document inicial de la Mesura de govern d’educació inclusiva. 

 

2.4. COORDINACIÓ DE CEMB-CEMD  

 

Les secretaries del CEMB i els CEMD s’han reunit en les dates següents: 

21/9/2017 – 23/2/2018 – 23/3/2018 – 26/4/2018 – 25/5/2018 - 22/6/2018 – 13/7/2018. 

 

En aquestes reunions es coordinen les actuacions dels consells respectius. En aquest curs, 

ha estat especialment important la coordinació dels processos electorals de renovació dels 

consells escolars de centre, de districte i de la ciutat. També s’han coordinat els treballs 

tècnics per elaborar les mesures de govern de cada districte sobre el seu CEMD. 

A continuació, referim els temes particulars tractats en aquestes sessions en ordre 

cronològic: 

 Pla estratègic CEB: participació del CEMB i els CEMD. 

 Representants municipals (RM): repàs de la llista. 

 Memòria CEMD 2016-2017 (s’adjunta model). 

 Participació als CEMD. Activació de sectors. Mesura de Govern.. 

 Subvencions: coordinació entre districtes. 

 Projecte Baobab. 

 Memòria CEMD: proposta de guió i metodologia de treball. 

 RM: activitats de formació. 

 Eleccions per a la renovació del CEMD 2019. 

 Repàs llistes RM (adjudicacions, criteris...). 

 Pla de formació RM. Document de treball. 

 Primeres prospeccions del projecte de participació CEMB-CEMD 

 Presentació del director de Promoció Educativa 

 Repàs de les assignacions de centres a representants municipals. 

 Audiència Pública 

 Preparació de les eleccions consells escolars de centre 

 Preparació de la renovació del CEMD (a partir de l’aplicació del nou Reglament de 

constitució del CEMB i els CEMD; s’adjunta)  

 Normativa de protecció de dades: revisió d’instruccions 

 



 

 Revisió del guió de la memòria 

 Programa Valors: acció conjunta IMEB - Born CCM - CEMB/CEMD 

El CEMB participa en les comissions de Garanties d’Escolarització dels diversos nivells 

educatius del CEB. 

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE LLARS D’INFANTS I ESCOLES BRESSOL, 

22/03/2018 

 

 Seguiment de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Aprovació, si escau, d’actes. 

 Informació i dades del procés.  

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE LLARS D’INFANTS I ESCOLES BRESSOL, 

22/5/2018 

 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Resolució de la Comissió Permanent del Consell de Direcció d’Educació de 

Barcelona, sobre preinscripció i matrícula d’alumnat a les escoles bressol i llars 

d’infants de titularitat pública de la ciutat de Barcelona per al curs 2018-2019. 

 Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció, pel qual s’aprova la 

composició inicial de grups i places. 

 Nomenament del secretari o secretària i constitució de les comissions de treball. 

 Informació diversa i torn obert de paraules. 

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, 

20/11/2017 

 

 Informació en relació amb el final del procés de preinscripció: 

- Assignació d’ofici. 

- Dades definitives (oferta final, assignació, NEE). 

- Període de reclamacions als districtes municipals. 

- Gestió de reclamacions. 

 Informació en relació amb l’estat de l’escolarització de continuïtat. 

 Informació en relació amb l’estat actual de la matrícula: 

- Detall de la matrícula i vacants. 

- Informació en relació amb les capacitats autoritzades. 

- Informació en relació amb els increments de ràtio. 

 

 

 

 



 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, 11/4/2018 

 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Designació del secretari o secretària de la Comissió de Garanties. 

 Constitució de les comissions de treball 

 Actuacions i calendari. 

 Novetats i nous criteris d’actuació. 

 Línies generals de l’oferta inicial. 

 Informacions i precs i preguntes.  

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA,  

20/11/2017 

 

 Informació en relació amb el final del procés de preinscripció: 

- Assignació d’ofici. 

- Dades definitives (oferta final, assignació, NEE). 

- Període de reclamacions als districtes municipals. 

- Gestió de reclamacions.  

 Informació en relació amb l’estat de l’escolarització de continuïtat. 

 Informació en relació amb l’estat actual de la matrícula: 

- Detall de la matrícula i vacants. 

- Informació en relació amb les capacitats autoritzades. 

- Informació en relació amb els increments de ràtio. 

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA,  

9/4/2018 

 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Designació del secretari o secretària de la Comissió de Garanties. 

 Constitució de les comissions de treball. 

 Actuacions i calendari. 

 Novetats i nous criteris d’actuació. 

 Línies generals de l’oferta inicial. 

 Informacions i precs i preguntes. 

 

  COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA, 8/11/2017 

 Dades finals del procés ordinari de preinscripció 

 Informació sobre l’actuació del Pla Jove en l’orientació i la informació. 

 Procés extraordinari de preinscripció a la formació professional de setembre. 

 Estat de la matrícula dels centres. 

 Memòria d’actuacions de la Comissió. 

 



 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA, 10/5/2018 

 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Nomenament de secretari o secretària i constitució, si escau, de comissions de 

treball. 

 Normativa d’aplicació. 

 Calendari d’actuacions de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Anàlisi de l’oferta. 

 Criteris de treball: 

a. Duplicitats. 

b. Necessitats educatives específiques (NEE). 

 

3. DESCRIPCIÓ DELS RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1. REPRESENTANTS MUNICIPALS 

 

La representació municipal actual està present en els consells escolars de centres públics 

(297) i d’escoles bressol i llars d’infants públiques (103). 

La secretaria del CEMB és, amb la col·laboració dels districtes, l’organisme responsable de 

la gestió i la coordinació dels 171 representants municipals (RM), presents en 400 consells 

escolars dels centres públics de la ciutat de Barcelona durant el curs 2017-2018. 

D’acord amb les característiques de la ciutat de Barcelona (nombre de centres, àmbits 

territorials o districtes, etcètera), la representació municipal en els centres docents està 

delegada a personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona. 

Relació representant-centre 

Durant el curs es produeixen diferents canvis. Les baixes de representants ho són per 

diferents motius (jubilació, baixes provisionals, renúncies...), i aquest curs se n’han produït 

48.   

Pel que fa a centres, la majoria de canvis són fruit de les diferents readjudicacions. S’han 

produït més de cent canvis; el nombre més elevat dels quals ha tingut lloc durant el primer 

trimestre del curs, gairebé el 75% del total. 

Centres 

Durant aquest curs s’ha produït el tancament de sis centres: CFA Jacint Verdaguer (Presó La 

Model) del districte de l’Eixample; Institut Roger de Flor, Escola Josep Oriol i Escola Sant 

Jordi, del districte de Nou Barris; Escola Bernat de Boïl i Institut Cristòfol Colom, del 

districte de Sant Andreu. 



 

S’han produït canvis de nom en els centres:  

- L’Escola la Sagrera del districte de Sant Andreu passa a denominar-se Escola 30 Passos.  

- L’Escola Cartagena del districte de l’Eixample passa a denominar-se Escola Gaia. 

- Hi ha una proposta de canvi de nom per a l’Escola Eixample 1 i Escola Eixample 2 al 

districte de l’Eixample (Xirinacs i 9 Graons). 

- Hi ha una proposta de canvi de nom per a la Casa dels Nens del districte de l’Eixample 

(octubre del 2017). 

Aquest nou curs s’han posat en marxa 12 nous centres: 

Escola Cartagena, Escola Eixample 1 i Escola Eixample 2 del districte de l’Eixample; Escola 

Anglesola i CFA Les Corts del districte de les Corts, Escola Gràcia del districte de Gràcia; 

Institut-Escola Antaviana i Institut-Escola Trinitat Nova del districte de Nou Barris; Institut 

Martí Pous i Institut-Escola El Til·ler del districte de Sant Andreu, i Escola Flor de Maig i 

Escola Martí Pous del districte de Sant Martí. 

En tots aquests centres s’ha fet un consell extraordinari per a la constitució del nou Consell 

Escolar, i el representant municipal ha informat sobre aquest procés. 

 

Distribució d’RM per tipus de centre i per districte (juliol del 2018) 

REPRESENTANTS MUNICIPALS PER DISTRICTES 

CURS 2017-2018 

DISTRICTES 

ESCOLA 

BRESSOL RM   

ESCOLA 

PÚBLICA RM   

TOTAL DE 

CENTRES 

TOTAL 

DE RM 

01 CIUTAT VELLA 7 7   28 17   35 17 

02 L'EIXAMPLE 8 8   30 20   38 25 

03 SANTS-MONTJUÏC 12 12   34 21   46 22 

04 LES CORTS 4 4   12 8   16 8 

05 SARRIÀ - SANT GERVASI 6 6   14 10   20 14 

06 GRÀCIA 9 7   19 12   28 14 

07 HORTA-GUINARDÓ 14 13   34 21   48 23 

08 NOU BARRIS 14 14   41 27   55 31 

09 SANT ANDREU 10 10   32 22   42 23 

10 SANT MARTÍ 19 18   53 37   72 38 

TOTAL 103 92   297 166   400 171 

 

Activitats  

Els representants municipals assisteixen a les sessions dels consells escolars de centre i a 

les comissions de treball que corresponguin. Per al lliurament de la documentació generada 



 

per aquesta activitat, en el curs 2017-2018 s’han fet millores diverses en l’aplicació 

informàtica COES. 

Mitjançant l’aplicació COES, els representants fan el seguiment de la gestió dels seus 

centres, amb les fitxes de sessió (1.414) i els resums anuals (400) corresponents. 

Amb aquestes dades, el CEMB obté dades globals sobre el nombre de consells escolars que 

es fan a la ciutat, les mesures que s’aproven i el clima de treball entre els membres del 

sector educatiu. Alhora, estem en condicions de respondre, pràcticament en temps real, a 

les demandes dels representants sobre la problemàtica que puguin presentar els centres, la 

qual cosa permet donar trasllat immediat de les situacions concretes als organismes 

responsables. 

Gratificacions dels representants municipals. SOM. Pressupost del curs 2017-2018 

SOM, Gaseta Municipal de Barcelona núm. 5, 31/1/2013, pàg. 610 

6. Retribucions complementàries: altres gratificacions per serveis extraordinaris i hores 

extraordinàries. 

Concepte Gratificació per assistència a les sessions de consells escolars 

Assistència per sessió: 130,72 € 

Màxim d’assistències per centre durant el curs: 653,62 € 

 

El nombre de sessions i reunions a les quals han assistit els representants municipals durant 

aquest curs ha estat el següent:  

Durant el primer trimestre s’han comptabilitzat 423 reunions de consells escolars de 

centre, entre reunions ordinàries, extraordinàries i de comissions. 

Durant el segon trimestre s’han comptabilitzat 435 reunions de consells escolars de centre, 

entre reunions ordinàries, extraordinàries i de comissions.  

Durant el tercer trimestre s’han comptabilitzat 518 reunions de consells escolars de centre, 

entre reunions ordinàries, extraordinàries i de comissions,  
 

S’han comptabilitzat 11 reunions de nous consells escolars de centre i 27 reunions de 

renovacions de direccions de centre. 

 

Les gratificacions del curs 2017-2018 per aquestes sessions/reunions ascendeixen a un 

total de 178.432,80 €. 

Formació  

09/10/2017:  Convivència a les aules. Documentació 

25/06/2018:  Comiat dels representants municipals que acaben la seva tasca i benvinguda 

als que hi accedeixen de nou. La política educativa municipal i el Consell Escolar Municipal 

de Barcelona. El paper dels representants municipals. Presentació de l’IMEB: Escoles 

bressols i altres centres, serveis i programes educatius. Presentació del Consorci d’Educació 



 

de Barcelona: centres escolars i altres serveis i programes educatius. Relació amb el CEMB i 

amb els CEMD. Presentació del CEMB/CEMD: Instruccions per als representants municipals; 

espai de treball de col·laboració amb el CEMRM; aplicació COES; informació sobre les 

assignacions de centres; pla de formació als representants municipals. 

 

Espai de treball CEMRM per a representants 

Des que es va implementar el juny del 2016, aquesta intranet per a representants 

municipals és un espai de comunicació i una eina de treball col·laboratiu i de gestió dels 

representants municipals, a través de la plataforma Bulevard Educatiu. 

L’espai general/comú ha recollit diversos dubtes plantejats pels representants, als quals 

s’ha donat una resposta adreçada a tota la comunitat; es destaca la seva utilització en els 

casos següents: 

- Consultes o enquestes sobre temes diversos. 

- Comunicat de premsa CEB sobre la situació política i els centres educatius (setembre del 

2017). 

- Informació sobre possibles convocatòries extraordinàries de consells escolars entorn del 

referèndum de l’1 d’octubre (afavoriment de la participació ciutadana i posicionament de 

l’Ajuntament de Barcelona en relació amb els requeriments de la Fiscalia). (setembre del 

2017). 

- Recull de conseqüències en els centres educatius de la ciutat dels fets ocorreguts en la 

jornada de l’1 d’octubre (desperfectes i danys personals) (octubre del 2017) (42 informes 

recollits). 

- Fets de l’1 d’octubre: oferiment d’acompanyament i reconeixement de l’Ajuntament 

davant dels actes de violència (octubre del 2017). 

- Publicitat del comunicat de l’alcaldessa: comunicat contra la violència (octubre del 2017). 

- "Convivència a les aules en temps de crisi" (octubre del 2017) (bibliografia, documentació, 

actes). 

-Renovació de representants municipals: publicitat del procés de selecció amb l’Espai de 

Treball i el web del CEMB (octubre del 2017). 

- Difusió de suports als treballs de recerca CCP-PAE, difusió del cercador web treballs de 

recerca al CEB. 

- Renovació de direccions (aplicació de treball i recull de dades, informació...). 

- Agenda. 

 

Informe sobre el funcionament dels consells escolars de centre, curs 2017-2018 

Incidències (diferents tipus d’incidències; estan classificades i se n’ha fet el seguiment) 

- Calor a les aules (5 incidències) 

- Creació de nous centres i adscripcions (8 incidències) 

- Cultura de pau (5 incidències) 



 

- Disciplina (2 incidències)  
- Edifici Londres (2 incidències) 

- Edificis abandonats (3 incidències) 

- Famílies (2 incidències) 

- Halal (1 incidència) 

- Hores NEE (7 incidències) 

- Instal·lacions i manteniment (33 incidències) 

- Organització centre i recursos humans (15 incidències) 

- Quotes de menjador i material (5 incidències) 

- Seguretat i neteja (24 incidències) 

- Subvencions (1 incidència) 

- Tarifació social (4 incidències) 

- Urbanisme (3 incidències) 

- Vandalisme i assetjament escolar (17 incidències) 

- Venedors ambulants (2 incidències) 

 

Procés de selecció de representants 2017-2018 

L’acabament del període previst per la darrera convocatòria (Decret d’Alcaldia, Gaseta 

Municipal de 10 de gener de 2013), l’exhauriment de la llista de reserva i la renovació dels 

consells escolars fan aconsellable la convocatòria d’una provisió de places per al 

desenvolupament de les tasques i les funcions de la representació municipal en els consells 

escolars dels centres docents públics de la ciutat. 

La selecció dels representants municipals en els consells escolars dels centres docents es 

durà a terme segons les bases que es van publicar a la Gaseta Municipal el dia 3 d’octubre 

de 2017. 

El procés de selecció s’ha desenvolupat cronològicament de la manera següent:  

1. Inici: 

 Reunions preliminars amb la gerència de l’IMEB i el Departament de Recursos 

Humans.  

 Informe sobre la renovació de la representació municipal als consells escolars 

dels centres docents de Barcelona, amb la proposta de bases reguladores. 

08/09/2017. 

 Publicació de l’anunci de les bases per a la provisió de representants municipals 

als consells escolars dels centres docents de Barcelona a la Gaseta Municipal. 

3/10/2017. 

 Publicació de les bases i la instància específica a la web del CEMB, a l’espai 

Bulevard Educatiu i a l’espai de treball CEMRM. A partir del 4/10/2017. 

 

 



 

2. Junta de Valoració per a la provisió de RM: 

 1a sessió 18/10/2017. Constitució de la Junta de Valoració, repàs de les bases i 

constitució de la Comissió Tècnica de Valoració. 

 

3. Secretaria CEMB. Gestió i explotació de les sol·licituds per a la provisió de RM: 

 Termini de presentació d’instàncies i documentació als registres municipals, del 

3/10/2017 fins al 24/10/2017. Es presenten 219 sol·licituds. 

 Creació d’una base de dades per a la selecció de RM 2017 

 Explotació de la base de dades de selecció de RM 2017 

 Elaboració d’una llista de persones admeses i excloses. De les 219 sol·licituds, 

196 han estat admeses, i 23, excloses. 

 Publicació de la llista de persones admeses i excloses (8/2/2018) i obertura de 

termini per a reclamacions. 

 

4. Comissió Tècnica per a la provisió de RM: 

 Valoració de currículums 

 Llista provisional 

 Resolució de reclamacions a la llista (13/3/2018) 

 Llista definitiva d’aspirants 

 

5. Junta de Valoració per a la provisió de RM (8/2/2018, 13/3/2018):  

 Presentació de les dades de participació 

 Aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, distribuïdes en 

deu districtes municipals (14/3/2018) 

 Acord per a l’inici de l’expedient de nomenament (Alcaldia). Tramitació 

(24/3/2018 i 10/7/2018). 

 

6. Adjudicació de centres als aspirants. Secretaria del CEMB i Comissió Tècnica:  

 Reunió amb els i les caps de Serveis Personals i els tècnics i tècniques 

responsables d’Educació dels districtes per a l’adjudicació dels centres als 

aspirants. 

 

7. Adjudicació de centres als aspirants. Llista definitiva: 

 Gestió de les altes i baixes i canvis d’adjudicacions a la base de dades de RM del 

CEMB. 

 Gestió de les comunicacions als centres i als RM dels centres adjudicats. 

 

8. Nomenaments i presa de possessió: 1 de setembre de 2018 

 

 

 

 



 

Comissions de selecció de les direccions de centres públics 2018-2019  

D’acord amb la Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, del Departament 

d’Ensenyament, i la Convocatòria de 5 de febrer de 2018 del Consorci d’Educació de 

Barcelona, els representants municipals han participat com a membres de les comissions 

de selecció de les direccions de 30 centres públics de la ciutat (concursos de mèrits) i han 

estat nomenats representants per part de l’Administració local per formar part de la 

comissió de selecció del centre en què exerceixen com a representants municipals al 

consell escolar. 

 

A partir de la informació recollida pels representants municipals en les reunions dutes a 

terme durant els mesos de febrer, març i abril del 2017 en les diferents comissions de 

selecció, el CEMB ha elaborat un informe del procés de selecció de les direccions de centres 

públics. 

 

Informe sobre el procés de selecció de les direccions de diversos centres públics, any 

2018 

 Segons la Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre 
 

L’informe de seguiment de l’activitat dels representants municipals afecta només els 

centres on s’ha requerit la representació de l’Administració local en les comissions de 

selecció a instàncies de la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 

Marc normatiu 
 

La Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, regula la convocatòria de concurs de 

mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del 

Departament d’Ensenyament en què està previst que resti vacant aquest càrrec amb data 

30 de juny de 2018. 

 

El procés de selecció valora de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència 

professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i de la 

docència, i és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els 

candidats, així com la seva capacitat de lideratge. 
 

 

 



 

Sobre la comissió de selecció i el Consell Escolar de centre 

 

La Resolució ENS/2785/2017, de 28 de novembre, per la qual es convoca un concurs de 

mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del 

Departament d’Ensenyament, recull en el punt 5.3 la composició de la comissió de selecció 

per cadascun dels centres on es presentin candidats. 

Aquesta comissió està integrada per: 

 Cinc representants de l’Administració (un dels quals és designat per l’ajuntament 

corresponent) 

 Un membre del consell escolar, que no formi part del professorat 

 Tres membres del claustre 

 

Centres 

La relació que s’annexava en la Resolució feia referència a 30 centres de la ciutat de 

Barcelona que corresponen a: 

 17 escoles: 30 Passos, Auró, Baldiri Reixac, Cervantes, Dovella (d’aquest centre no 

s’ha informat), Duran i Bas, El Sagrer, La Llacuna del Poblenou, Mestre Enric Gibert i 

Camins, Miquel Bleach, Palma de Mallorca, Pere IV, Pit-Roig, Ramón y Cajal, Reina 

Violant - Comas i Solà, Turó del Cargol, Víctor Català.  

 7 instituts: Costa i Llobera, Juan Manuel Zafra, Lluís Vives, Moisès Broggi, Príncep de 

Girona, Sant Andreu, Valldemossa. 

 6 centres de formació d'adults (CFA): Bon Pastor, Canyelles, La Verneda, Les Corts, 

Manuel Sacristán, Trinitat Vella. 

A la ciutat de Barcelona, el curs 2017-2018 hi ha un total de 400 centres docents públics 

amb representació municipal (103 escoles bressol, 167 escoles, 79 instituts, 12 centres 

d’art i música, 6 escoles d’idiomes, 8 escoles d’educació especial, 25 de persones adultes).  

Els 30 centres relacionats que han de fer la selecció de les direccions representen el 7,5% 

del total de centres (10,18% de les escoles, 8,86% dels instituts, 24% dels centres de 

formació de persones adultes). 

 



 

 

Figura 01. Centres públics del curs 2017-2018 

 

Les respostes obtingudes fan referència a 29 centres: 16 escoles, 7 instituts i 6 escoles 

d’adults, que signifiquen el 96,6% del total dels centres on estava previst fer renovació. No 

hem rebut informació de la renovació d’una escola. 

  

Figura 02. Centres públics amb renovació el juny del 2018 

 

Dels 29 centres, n’hi ha 4 que han tingut incidències. Aquests 4 centres representen el 

13,3% del total de centres que havien de fer selecció, segons les respostes dels 

representants municipals: 

 En 1 centre (institut), l’únic aspirant a la direcció no ha arribat a la puntuació 

mínima de la primera fase (20 punts) i, per tant, després de resoldre les al·legacions 

presentades, s’ha donat per acabada la Comissió de Selecció. 
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 En 1 centre (escola), la candidatura no tenia la puntuació suficient per superar la 

primera fase; tot i això, va presentar la seva proposta en un CEC previ i la va 

defensar davant de la Comissió. Es van fer preguntes per aprofundir en el projecte 

presentat a petició del president de la Comissió, atès que tenia la potestat d’elevar 

una proposta a la Gerència. En l’última reunió es va comunicar que aquesta 

candidatura havia estat acceptada per fer la proposta de direcció. 

 En 1 centre (escola) no es va aprovar el projecte de direcció presentat per la 

Direcció actual, per la qual cosa es farà una proposta de direcció provisional per al 

proper curs, en espera de fer un nou procés de selecció. 

 En 1 centre (institut) l’elecció de la persona representant del CEC a la Comissió va 

ser poc clara, per com s’havia de fer l’elecció i de quins membres podien votar, per 

la qual cosa es va fer una reunió en la qual van votar tots els membres del CEC, i una 

segona reunió en la qual van votar tots els membres tret del professorat. Es va 

concloure que caldria una informació més clara i detallada del procés. 

 

 
Figura 03. Incidències 

 

Així doncs, dels 29 centres, 3 centres no han pogut superar el procés de renovació ordinari. 

Pel que fa a les observacions dels representants municipals en relació amb el procés de 

selecció, en alguns casos s’ha destacat l’elevat consens entre els membres de la Comissió, 

un procés impecable, transparent i democràtic, i que ha resultat molt enriquidor. 
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Figura 04. Centres públics renovats el juny del 2018 

 

Sobre les candidatures 

S’han presentat 30 candidatures. D’aquestes, 27 són del mateix centre i 3 de fora. 

En 19 centres, s’ha presentat el mateix director o directora que ja hi havia, una dada que 

afecta el 65,5% dels centres que han fet eleccions i respost l’enquesta. En 18 centres s’ha 

reelegit l’antic director o directora i això suposa el 54,8% dels centres. En 11 centres s’ha 

produït un canvi de direcció. 

Pel que fa al nombre total de candidatures per centre, en 1 centre s’ha presentat més 

d’una candidatura, la resta només han rebut 1 candidatura. 

 

 

Figura 05. Renovació de la direcció el juny del 2018 i canvis de direcció 
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Amb la resposta a l’enquesta, han quedat especificats els aspectes següents:  

De les 30 enquestes als centres que havien de fer renovació, se n’han rebut un total de 29 

de contestades.  En 26 dels 29 centres, s’ha celebrat un consell escolar per escollir la 

representació del CEC en la Comissió de Selecció: corresponen a 15 escoles, 5 instituts i 6 

escoles d’adults. 

En 18 consells, s’ha efectuat una votació:  10 són escoles, 3 són instituts, i 5 són centres de 

formació de persones adultes. 

En 11 centres no s’ha fet votació, i l’elecció dels membres ha estat per consens: 6 són 

escoles, 4 són instituts, i 1 és escola d’adults. 

En 10 centres, 5 escoles, 2 instituts i 3 escoles d’adults la Comissió ha fet consultes sobre 

els projectes presentats. 

 

3.2. TEMES TRACTATS, DOCUMENTS, INFORMES TREBALLATS EN PLENS, 

COMISSIONS PERMANENTS I COMISSIONS DE TREBALL 

 

1. Temes sobre els quals s’han pres acords 

2. Qüestions sobre les quals s’ha informat el CEMB 

A continuació, es relacionen els temes i les activitats que van ser objecte de debat i de 

treball en els consells plenaris i les comissions permanents del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona en l’exercici del seu paper com a organisme de participació i consulta de la 

comunitat educativa de Barcelona. 

Hi són freqüents les intervencions dels responsables del Consorci d’Educació de Barcelona i 

de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona per presentar i explicar les activitats i les 

iniciatives amb incidència en l’educació de la ciutat. 

 Presentar declaració institucional en contra del terrorisme i a favor d’una cultura de 

la pau per a la seva aprovació. CEMB. Comissió Permanent 1/9/2017 

  Donar compte de les accions de “Convivència a les aules en temps de crisi”. 

Comissió Permanent 21/11/2017 

 Presentació del manifest “Barcelona educa per la pau”. Comissió Permanent 

21/11/2017 

 Projecte “Oportunitats educatives a Barcelona. L’educació de la infància i 

l’adolescència a la ciutat”, Institut Infància i Adolescència de Barcelona. Plenari 

12/12/2017 

 Presentació del manifest del CEMB entorn dels fets ocorreguts l’1 d’octubre passat, 

la situació política actual i els atacs que està patint l’escola catalana. Plenari 

12/12/2017 



 

 Informe sobre la constitució de les comissions de treball del CEMB. Plenari 

12/12/2017 

 Informe sobre matriculació a les EBM. Plenari 12/12/2017 

 Informe de la convocatòria d’ajuts de menjador per al curs 2017-2018, Consorci 

d’Educació de Barcelona. Plenari 12/12/2017 

 Projecte per a un nou model d’adscripció d’escoles d’educació infantil i primària en 

instituts d’educació secundària obligatòria de titularitat pública, Consorci 

d’Educació de Barcelona. Plenari 12/12/2017 

 Informe de seguiment sobre el PEC. Comissió Permanent 20/02/2018 

 Monogràfic de la revista Perspectiva Escolar: “La mort, l’últim tabú a 

l’ensenyament”, Associació Dret a Morir Dignament - Grup d’Educació. Plenari 

15/3/2018 

 Informe “Preinscripció ensenyaments obligatoris curs 2018-2019”, Consorci 

d’Educació de Barcelona. Plenari 15/3/2018 

 Presentació en PowerPoint sobre la preinscripció escolar “En l’educació, fem 

equip”, Consorci d’Educació de Barcelona. Plenari 15/3/2018 

 Presentació del nou espai de treball col·laboratiu al web del CEMB. Plenari 

15/3/2018 

 Nou procés electoral de renovació dels consells escolars de centre, CEMD i CEMB. 

Plenari 15/3/2018 

 Adhesió del CEMB a la Declaració d’Incheon.  

 Informe de la preinscripció a EBM, curs 2018-2019, IMEB. Plenari 13/5/2018 

 Presentació de l’informe “L’educació al llarg de la vida a Barcelona: educació post-

obligatòria i pràctiques educatives comunitàries”, Institut d’Estudis Metropolitans. 

Plenari 15/3/2018 

 Informe de valoració del procés de preinscripció, curs 2018-2019, Consorci 

d’Educació de Barcelona. 15/3/2018 

 Proposta de dies de lliure disposició per al curs 2018-2019. Comissió Permanent 

29/5/2018 

 Validació de la Carta de serveis elaborada pel CEMB. Comissió Permanent 

29/5/2018 

 Informe sobre les escoles municipals de música i el Conservatori Municipal de 

Música de Barcelona. Comissió Permanent 29/5/2018 

 Aprovació del Reglament de constitució del CEMB i els CEMD.  Plenari 21/6/2018 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Qualitat de la participació dels diversos sectors  

 

Taula de sessions  

 

Instància 

Nombre 

de 

sessions 

Observacions:  

dates de les sessions 

Ple 3 12/12/2017 · 15/3/2018 · 14/6/2018 

Comissió Permanent 4 01/9/2017 · 21/11/2017 · 20/2/2018 · 29/5/2018 

Comissió de Mapa Escolar i 

Escolarització 
2 31/10/2017 · 9/1/2018 

Comissió de Participació 2 16/11/2017 · 17/1/2018 

Comissió d’Innovació 

Educativa 
2 31/10/2017 · 18/4/2018 

Comissió de Formació 

Professional 
2 16/11/2017 · 2/5/2018 

Comissió de Segregació 

Escolar, Equitat i Inclusió 
2 7/11/2017 · 6/2/2018  

Comissió de Projecte Educatiu 

de Ciutat 
2 20/2/2018 · 29/5/2018 

 

 

Taula de participació 

 

Instància 
Nombre de persones 

per sessió 

Percentatge 

de participació 

(*) 

Nombre de convidats per 

sessió 

 

Ple 

12/12/2017: 

15/3/2018: 

21/6/2018: 

50,6% 

48% 

5 

5 

 

Comissió 

Permanent 

1/9/2017: 

21/11/2017: 

20/2/2018: 

29/5/2018: 

45,4% 

63,6% 

50% 

52,3% 

 2 

                          2 

 2 

 2 

 

 

 

 

 



 

3.4. DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS 

 

1. Manifest del CEMB sobre els fets de l’1 d’octubre 

2. Declaració institucional sobre els atemptats del 17 d’agost de 2017 

3. Convivència a les aules en temps de crisi 

4. Dies de lliure disposició  

5. Reglament de constitució del CEMB 

6. Carta de serveis del CEMB 

7. Declaració d’Incheon i marc d’acció 

8. Bases per a la provisió de representants municipals als consells escolars dels centres 

docents de Barcelona 

 

3.5. WEB I PUBLICACIONS 

S’ha continuat amb el procés de desenvolupament del web del CEMB, que pretenem que 

es converteixi en un canal de comunicació eficaç de les activitats del Consell. També s’ha 

utilitzat per donar informació rellevant sobre l’actualitat de la comunitat educativa de la 

ciutat.  El web ha funcionat també com a espai informatiu del consells escolars municipals 

de districte. 

Com a objectiu, resta pendent convertir el web del CEMB en un espai de treball 

col·laboratiu entre els membres del Consell. 

S’han introduït petits canvis en el disseny del web, com ara la pestanya per a l’Agenda del 

Consell, on s’indiquen les dates de les reunions del Consell Plenari, de la Comissió 

Permanent i de les diferents comissions de treball. 

S’han afegit, a la pestanya de Documentació, tres subpestanyes on es va penjant la 

informació referent a: 

Normativa 

Ordres del dia plenari 

Ordres del dia permanent 

 

Així mateix, s’hi ha introduït la Carta de serveis elaborada pel CEMB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS EL SETEMBRE DEL 2017 I EL 

JULIOL DEL 2018 

4.1. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR EL SETEMBRE DEL 2017 

Presidència 

Ada Colau Ballano 

Vicepresidència 

Laia Ortiz Castellví 

Mercè Massa Rincón  

M. Àngel Essomba Gelabert 

Secretari 

Albert Pérez Núñez 

Regidors i regidores - Presidència dels CEMD  

Gala Pin Ferrando – Ciutat Vella 

Gerard Pisarello Prados – L'Eixample 

Laura Pérez Castaño – Sants-Montjuïc 

Agustí Colom Cabau – Les Corts 

Jaume Asens Llodrà – Sarrià - Sant Gervasi 

Eloi Badia Casas – Gràcia 

Mercè Vidal Lago – Horta-Guinardó 

Janet Sanz Cid – Nou Barris 

Laia Ortiz Castellví – Sant Andreu 

Josep M. Montaner Martorell – Sant Martí 

Grups municipals 

Gerard Ardanuy Mata – Regidor no adscrit 

Montserrat Benedí Altés – ERC 

Marilén Barceló Verea – Cs 

Angeles Esteller Rueda – PP 

Maria Rovira Torrens – Capgirem Barcelona (CUP) 

Irma Rognoni Viader – Grup Municipal Demòcrata 

Carme Andrés Añón – Grup Municipal Socialista 

Entitats 

Francina Martí Cartes – Associació de Mestres Rosa Sensat 

M. Dolors Martí Solà – Col·legi de Doctors i Llicenciats 

Lluís Forcadell i Rivo Varela – CJB 

Jaume Matas Pedra – FAVB 

Paula Aguirre Soriano – DIINCAT-FAMPADI 

Soledad Gálvez Navarro – UNIÓ SINDICATS CCOO 

Juan José Casado Peña – UGT 

Antoni Rodríguez Arenas – Foment del Treball Nacional 

Silvia Miró Martín – PIMEC 

Núria Garrido – UPC 



 

Walter García Fontes – UPF 

Pere Ros Vidal – Fundació FP 

Montse Blanes Campillo – Fundació FP 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Marta Comas Sabat 

Berta Argany Moya 

Xavier Chavarría Navarro 

M. Teresa Galobardes Vosseler 

Pere Masó Anglada 

Carles Arias Casal 

Antonio García Salanova 

Directors i directores de centres públics 

Rafael Ojeda Martínez (CFA Francesc Layret) 

Àngels Cadena Bordoll (Centre Mercè Rodoreda) 

Marta Vidal Cortada (Institut Verdaguer) 

Maria Roca Parpal (EBM Cobi)  

Titulars de centres concertats 

Coral Regí Rodríguez (CC Virolai) 

Ricard Coma Montoro (Escola Pia Nostra Senyora) 

Antoni Polo Poch (Col·legi Urgell) 

José Emilio Molina Garuz (CE Molina) 

Docents del sector públic 

Maria Luisa Escuer Vinué (Institut Montjuïc) 

Marta Longares Berengueras (CCOO públic) 

Carme Alegre Canudas (USTEC públic) 

Cristina Abelló Barriuso (Institut Milà i Fontanals) 

Docents del sector concertat 

Amparo Burgueño Luengo (FETE UGT) 

Victor Jiménez López (USOC) 

Marta Chavarría Gabarró (Escola Fàsia Eixample) 

Famílies del sector públic 

Rosalia Melis Martí (Escola Antoni Brusi) 

Albert Riera Pérez (FAPAC) 

Montse López Tolosana (Institut Joan Salvat-Papasseit) 

Famílies del sector concertat 

Marçal Quintairos (FAPEL) 

Lluís Vila Prat (FAPAES) 

Xavier Boladeras Garcia (Escola Joan Pelegrí) 

Antonio Guerrero Requena (CCAPAC) 

Jordi Mayné Sellés (IPSI) 

Alumnat del sector públic 

Manuel Conte Carbonell (CFA Francesc Layret) 



 

Gregorio Moscato Ruvidi (Institut Vila de Gràcia) 

Alumnat del sector concertat 

Alejandro Corchón Franco (Escola Virolai) 

Marc Guallar García (Associació de Joves Estudiants de Catalunya) 

PAS del sector públic  

Elena Garangou Sánchez (Escola Cal Maiol) 

Araceli Orellana Aranda (CCOO) 

PAS del sector concertat 

Manolo Viedma Fernández (FETE-UGT) 

Montserrat García Arróniz (Anna Ravell)  

 

5. COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE I 

MEMÒRIES 

 

MEMÒRIA DEL CEMD DE CIUTAT VELLA 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

El CEMD de Ciutat Vella és l’organisme de participació de la comunitat educativa del 

districte. El treball del CEMD ha de respondre i acompanyar els objectius que es defineixen 

en el Projecte educatiu de la ciutat i, específicament, les línies de treball del districte 

perquè tothom tingui accés a una educació digna al llarg de la vida. El repte d’aquest curs 

ha estat posar en marxa comissions de treball. Finalment es van crear tres comissions amb 

una alta participació i representativitat de tots els sectors.  

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 1a sessió ordinària: 23 de novembre de 2017. Temes tractats: 

 Dades d’inici de curs de l’alumnat de Ciutat Vella  

 Comissions de treball del CEMD.  

 Presentació de les Jornades EdHack Raval 

 Presentació de la Mesura de govern sobre el Consell Escolar de Ciutat 

Vella 

 Aprovació de la Declaració del Consell Escolar de Ciutat Vella “La 

cultura de la pau i l’educació en valors” 

 

 

 



 

 2a sessió ordinària: 22 de febrer de 2018. Temes tractats:  
 Comissions de treball del CEMD. Situació actual.  

 Preinscripció del curs 2018-2019 i oferta inicial de curs.  

 Avaluació del Pla d’educació de Ciutat Vella. Presentació dels 

resultats.  

 3a sessió ordinària: 11 de juliol de 2018. Temes tractats: 

 Procés d’elaboració del nou Pla d’educació 

 Dades de preinscripció d’educació infantil, primària i secundària 

 

Replantejament de la Comissió de Garanties d’Escolarització i de l’Oficina 

d’Escolarització de Ciutat Vella 

 

Altres informacions:  

o Informació de les comissions de treball del Consell Escolar 

o Nou Reglament de constitució del Consell Escolar i eleccions al 

Consell Escolar de Centre i de Districte 

o Proposta de la Coordinadora d’AFA del centre sobre el manteniment 

de la sisena hora a les escoles de Ciutat Vella 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Durant aquest curs es van celebrar tres comissions permanents abans de les convocatòries 

de les sessions ordinàries del CEMD i en les quals, bàsicament, es decidien els temes que es 

tractarien en el CEMD.  

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

COMISSIÓ DE TREBALL DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ DEL PLA DE BARRIS RAVAL SUD I GÒTIC 

SUD. SUBCOMISSIÓ DE FAMÍLIES 

 

 1a sessió: 10 d’octubre de 2017. Temes tractats: 

 Presentació del Pla de barris, sobretot de les línies d’educació. 

 Línies que, a priori, es preveuen com a possibles per reforçar/impulsar 

des del Pla. 

- Ampliar i enfortir la participació de les AFA.  

- Facilitar eines per a l'autogestió de les AFA. 

- Facilitar la comunicació entre les diferents AFA, el suport mutu i la 

creació de xarxa. 

- Projectes concrets de les AFA. 

 Presentació de les AFA dels barris i del treball que fan.  

 

 



 

 2a sessió: 28 de novembre de 2017. Temes tractats:  

 Retorn sobre les possibilitats de suport a les AFA, pel que fa a la participació 

de les famílies i la gestió interna. 

 Proposta d’activitats amb famílies de cara a la preinscripció 2018-2019. 

 

COMISSIÓ DE TREBALL NECESSITATS I ESPECIFICITATS DELS CENTRES DE MÀXIMA 

COMPLEXITAT 

 

 1a sessió: 19 d’abril de 2018. Temes tractats: 

 Presentació i debat sobre el document base. 

 Pla de treball de la Comissió. 

 

 2a sessió: 14 de juny de 2018. Temes tractats: 

 Normativa sobre els centres de màxima complexitat. Criteris que ho 

determinen i distribució dels recursos específics, a càrrec de la coordinadora 

territorial del CEB. 

 Altres aspectes específics dels centres de màxima complexitat.  

 

 3a sessió: 4 de juliol de 2018. Temes tractats: 

 Debats sobre les especificitats dels centres de màxima complexitat. 

 Propostes de bones pràctiques en centres de màxima complexitat. 

 

 

COMISSIÓ DE TREBALL NOU MODEL D’ADSCRIPCIONS DE PRIMÀRIA A SECUNDÀRIA 

 

 1a sessió: 11 de juny de 2018. Temes tractats: 

 Presentació del nou model proposat pel CEB. 

 Debat sobre el nou model d’adscripcions. 

 Criteris de la Comissió de Treball sobre el model d’adscripcions.  

 

 2a sessió: 2 de juliol de 2018. Temes tractats:  

 Debat sobre la priorització de criteris en la definició del model proposat per 

la comissió.  

 Continuïtat del treball de la comissió del CEMD Ciutat Vella amb altres 

districtes.  

  



 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

  “Entre famílies. Ja has triat escola?” Sessió entre membres de les AMPA de centres 

educatius dels barris del Raval, de Sant Pere, Santa Caterina, la Ribera, del Gòtic i de 

la Barceloneta, i famílies que han de fer la preinscripció en un centre educatiu.   

 Jocs Florals Escolars de Ciutat Vella. 

 Les corals de Ciutat Vella. 

 Programa de pictoescriptura a Ciutat Vella.  

 Vocal de la Comissió de Garanties d’Admissió de Ciutat Vella i membre de la taula 

tècnica de la Comissió. 

 Reunions mensuals de coordinació de secretaries dels CEMD. 

 Coordinació amb els serveis educatius del districte per dur a terme projectes 

diversos. 

 Participació en la taula del lleure inclusiu amb la participació de l’EAP i els 

equipaments municipals d’infància i adolescència.  

 Participació en el grup motor i en la taula de seguiment del projecte "Prometeus".   

 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

 Creació de les comissions de treball del CEMD de Ciutat Vella. 

 Declaració del CEMD Ciutat Vella sobre la cultura de la pau i l’educació en valors. 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

 Dades d’escolarització de Ciutat Vella. Dades de preinscripció i matrícula.  

 Mesura de govern sobre el Consell Escolar de Ciutat Vella. 

 Jornades EdHack Raval. 

 Resultats de l’avaluació del Pla d’educació de Ciutat Vella 

 Procés d’elaboració del nou Pla d’educació de Ciutat Vella. 

 Dades de l’Oficina d’Escolarització de Ciutat Vella, tancament de la Comissió de 

Garanties d’Admissió de Ciutat Vella i integració en les comissions de garanties de 

ciutat.  

 Nou Reglament de constitució del Consell Escolar i eleccions al Consell Escolar de 

Centre i de Districte. 

  



 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

- 23 de novembre de 2017: 56,25% d’assistència 

- 22 de febrer de 2018: 52,10% d’assistència 

- 11 de juliol de 2018: 41,70% d’assistència 

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 

- Web “Ciutat Vella, una escola”: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/serveis-i-tramits/educacio 

- Butlletí digital d’educació de Ciutat Vella. Periodicitat mensual.  

- Llibret de difusió sobre la preinscripció escolar i les portes obertes als centres 

educatius de Ciutat Vella.  

- Declaració del Consell Escolar de Ciutat Vella: “La cultura de la pau i l’educació en 

valors”. 

- Avaluació del Pla d’educació de Ciutat Vella. 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Presidenta 

Gala Pin Ferrando 

Vicepresidenta  

Natàlia Martínez Rodríguez 

Secretària 

Júlia Quintela González 

Grups municipals del Consell de Districte  

Julia Barea Sánchez - Grup Municipal Cs 

Elisabeth Jiménez Cara - Grup Municipal PP 

Joan Suqué - Grup Municipal CUP-PA 

Oriol Casabella i Troncoso - Grup Municipal PSC-CP 

Marc Borràs i Batalla - Grup Municipal ERC-AM 

M. José Chacón i Salvador - Grup Municipal PDeCAT 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Mercè Berengueras, inspectora d’Ensenyament (baixa)  

Yolanda González Tavira, coordinadora territorial de Ciutat Vella (alta) 

Blanca Baiges, Serveis Educatius de Ciutat Vella 

Entitats 

M. José Garcia, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris 

Anna Capdevila, Associació Esplai l’Esquitx 

Jordi Mañosa Blasi, Fundació Comtal 

Mercè Garet, Fundació Tot Raval 

Eva Lázaro, Colectic 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/serveis-i-tramits/educacio


 

Directors i directores de centres públics 

M. José Toro Duran, directora de l'Escola Bressol la Mar 

Rafael Ojeda Martínez, director del CFA Francesc Layret 

Maria Rosa Cucurulls, directora de l'Escola Milà i Fontanals 

Isabel Gargallo Torán, directora de l'Escola Milà i Fontanals 

Laura Tolosa Álvarez, directora de l'Escola Collaso i Gil 

Marta Vidal Cortada, directora de l'Institut Verdaguer 

Directors  i directores dels centres concertats 

Vacant 

Docents del sector públic 

Cristina Abelló, Institut Milà i Fontanals 

Montserrat Vidal Caselles, Escola Collaso i Gil 

Docents del sector concertat 

Eduard Maza, Escola Pia Sant Antoni  

Famílies del sector públic 

Ivan Bercedo, Institut Verdaguer 

Maria Farré Massons, Escola Pere Vila 

Famílies del sector concertat 

Joaquin Navarro Odriozola, Escola Pia Sant Antoni  

Abel Tortosa Andreu, Escola La Salle Comtal 

Alumnat del sector públic 

Remei Fabregat Fernández, EOIBD 

Manuel Conte Carbonell, CFA Francesc Layret 

Jonathan Gutiérrez Serna, Institut Narcís Monturiol 

Yara Cifuentes Domínguez, Institut Miquel Tarradell 

Alumnat del sector concertat 

Laura Casaña Pardo, Escola La Salle Comtal 

AMPA del sector públic 

Gemma Xarles Jubany, AMPA Escola Pere Vila 

Montserrat López Tolosona, AMPA Institut Salvat Papasseit 

AMPA del sector concertat 

Verónica Velasco Cebrián, AMPA La Salle Comtal 

Lorena Romero Barragán, AMPA Sant Felip Neri 

PAS del sector públic 

Anna Fernandez Cormand, Escola Mediterrània 

PAS del sector concertat 

Vacant 

 

 

 

 

 



 

MEMÒRIA DEL CEMD DE L’EIXAMPLE 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

En aquestes pàgines trobareu la memòria del Consell Escolar Municipal del Districte de 

l’Eixample (CEMD Eixample) del curs 2017-2018. Us presentem un resum de les activitats i 

els temes principals tractats per les diverses instàncies del CEMD Eixample. 

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

En data 18/12/2017 

 Dades de la preinscripció a les escoles bressol 2017-2018. 

 Dades de la matrícula 2017-2018, Consorci d’Educació. 

 Angeleta Ferrer. 

 Diversos. 

 

En data 9/5/2018 

 Presentació de l’informe “Oportunitats educatives a Barcelona 2016: 

l’educació de la infància i l’adolescència a la ciutat”, a càrrec d'Alba Castejón, 

de l’Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona. 

 Preinscripció 2018-2019. 

 Acords de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació. 

 Presentació del projecte AtmOOs. 

 Diversos. 

 

En data 17/7/2018 

 Presentació del nou Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal 

de Barcelona i dels consells escolars municipals de districte, a càrrec d'Albert 

Pérez, secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

 Preinscripció 2018-2019, Consorci d’Educació 

 Informacions de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació i de la Comissió 

de Participació. 

 Diversos. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

En data 5/12/2017 

 Dades de preinscripció i matrícula a les escoles bressol. 

 Dades del Consorci d’Educació, matrícula 2017-2018. 



 

 Altres informacions: 

- Proposta de declaració en defensa de l’escola catalana. 

- Pla estratègic Angeleta Ferrer i ubicacions definitives d’Entença i 

Eixample 1. 

- Mesura de govern del CEMD Eixample. 

- Presentació de l’Informe d’oportunitats educatives a Barcelona 2016 per 

part de l’Institut d’Infància i Adolescència. 

 Proposta de l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD. 

 

En data 21/3/2018 

 Informacions de la Comissió de Mapa Escolar: Angeleta Ferrer, escoles 

bressol. 

 Informacions de la Comissió de Participació: debat sobre la reforma horària, 

patis oberts i altres. 

 Preinscripció 2018-2019. 

 Altres informacions:  

- Presentació de l’Informe d’oportunitats educatives a Barcelona 2016 per 

part de l’Institut d’Infància i Adolescència. 

- Informar dels canvis de denominació de l’Escola Cartagena i de l’Escola 

Eixample 2. 

 Proposta de l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD. 

 

En data 16/4/2018 

 Validació de la Comissió Permanent al document elaborat per la Comissió de 

Mapa Escolar i Matriculació sobre la revisió de les àrees d’influència i sobre 

els informes que entrega el Consorci on s’haurien d’incloure, igual de 

detallades, les dades de preinscripció i matrícula dels centres públics i dels 

centres concertats. 

 

En data 2/7/2018 

 Informar del canvi de denominació de l’Escola Eixample 1 

 

En data 3/7/2018 

 Validació de la proposta de l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD del 

17 de juliol de 2018: 

- Presentació del nou Reglament de constitució del Consell Escolar 

Municipal de Barcelona i dels consells escolars municipals de districte. 

- Preinscripció 2018-2019. 

- Informacions de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació i de la 

Comissió de Participació. 

- Diversos. 

 



 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

COMISSIÓ DE MAPA ESCOLAR I MATRICULACIÓ 

 

En data 5/2/2018 

 Sessió de debat. “Angeleta Ferrer, un institut necessari per al barri i per a 

l’Eixample”. 

 

En data 21/3/2018 

 Informe de preinscripció del Consorci d’Educació.  

 Informacions de la comissió: Angeleta Ferrer, escoles bressol.  

 

En data 14/6/2018 

 Valoració de la comissió sobre la preinscripció 2018-2019. Comissió de 

Participació 

 

En data 30/11/2017 

 Debats comunitat educativa. “El pati, espai en transformació”. Ponents: 

Carme Cols i Pitu Fernández (El Safareig), Mariana Morales (Reinventando 

Patios). 

 

En data 13/3/2018 

 Sessió de debat. “Reforma horària: reptes per la conciliació familiar”. 

Ponent: Fabian Mohedano. 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

En data 11/10/2017 

 Sessió informativa organitzada pel CEMB en què es convoquen els 

representants municipals del consells escolars de centre i els representants 

en el CEMB de les titularitats dels centres concertats: “Convivència a les 

aules en temps de crisi”. 

 

En data 18/10/2017 

 Sessió de treball conjunta organitzada pel CEMB, adreçada als membres del 

CEMD de l’Eixample, Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi i al conjunt de la 

comunitat educativa del districte: “Convivència a les aules en temps de 

crisi”. 

 



 

Assistència a les sessions de coordinació de secretaries dels CEMD al Consell Escolar 

Municipal de Barcelona (CEMB). 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

En data 18/12/2017 

 La Comissió Permanent proposa que el CEMD Eixample s’adhereixi al 

manifest que va aprovar el CEMB el dia 12 de desembre de 2017 sobre els 

fets ocorreguts l'1 d’octubre passat, la situació política que estem vivint i els 

atacs que està patint l’escola catalana. 

 Informe 1/2018. Demanar al Consorci d’Educació de Barcelona retirar la 

proposta d’avançar l’obertura de l’Institut Angeleta Ferrer en mòduls el 

proper curs 2018-2019, mentre es treballa per assegurar l’edifici definitiu 

com més aviat millor. 

 

En data 9/5/2018 

 Document de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació que s’ha fet arribar 

al Consorci d’Educació: 

- El CEMD Eixample considera que les zones d’escolarització de les escoles 

públiques de primària són massa extenses i que s’haurien de reduir per 

poder reforçar l’escola de proximitat. Es proposa, per tant, reduir les 

àrees d’influència i  

- que cada família pugui escollir com a màxim tres escoles públiques, 

sempre que aquestes equivalguin a 150 places com a mínim.  

- Cal tornar a demanar al Consorci d’Educació de Barcelona que les dades 

que facilita i publica sobre preinscripció i matrícula de les escoles 

concertades siguin igual de detallades que les de les escoles públiques. 

 S’informa del canvi de denominació de l’Escola Cartagena, que passa a 

denominar-se Escola Gaia, i de l’Escola Eixample 2, que passa a denominar-

se Escola 9 Graons. 

 L’any passat l’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa els pressupostos 

participatius com a prova pilot al districte de l’Eixample.  

 Als cinc instituts públics de l’Eixample es va presentar AtmOOs, un nou 

recurs pedagògic adreçat a l’alumnat de l’ESO que combina les noves 

tecnologies, les plataformes de difusió del coneixement i la ciència 

ciutadana. És una aplicació web i també una app que té un doble objectiu: 

mesurar els patrons de mobilitat i la contaminació associats als trajectes 

escolars i proporcionar una eina pedagògica i de sensibilització sobre la 

qualitat de l’aire. 

  



 

En data 2/7/2018 

 Informar del canvi de denominació de l’Escola Eixample 1, que passa a 

denominar-se Escola Xirinacs. 

 

En data 17/7/2018 

 Incloure en el informes del Consorci d’Educació les dades dels instituts 

perifèrics que tenen escoles del districte de l’Eixample de primària adscrites. 

 S’acorda preparar i dur a terme el primer trimestre del curs 2018-2019 un 

debat sobre l’obertura de l’Institut Angeleta Ferrer en tres sessions. 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

- Menció a dos esdeveniments que han afectat el curs escolar: l’atemptat del 17 

d’agost i la repressió policial viscuda a les escoles l’1 d’octubre. L’IMEB i el Consorci 

d’Educació han posat recursos a disposició del centres per ajudar a gestionar 

aquestes experiències traumàtiques. Des del districte de l’Eixample s’han emès 

diferents declaracions institucionals  

- de rebuig a la repressió policial rebuda l’1 d’octubre i en contra de 

l’empresonament per idees i conviccions polítiques.  

- Dades de la preinscripció a les escoles bressol 2017-2018. 

- Dades de la matrícula 2017-2018, Consorci d’Educació. 

- S’informa de l’obra nova de l’EBM dels Encants, que obrirà les portes el setembre 

del 2018, així com de l’edifici definitiu de l’Institut Viladomat, que entrarà en 

funcionament el setembre del 2018. 

- Angeleta Ferrer. Des del Consorci s’ha informat de la proposta inicial d’avançar 

l’obertura de l’Angeleta Ferrer al setembre del 2018. El CEMD Eixample demanarà 

al Consorci d’Educació de Barcelona retirar la proposta d’avançar l’obertura de 

l’Institut Angeleta Ferrer en mòduls el proper curs 2018-2019, mentre es treballa 

per assegurar l’edifici definitiu al més aviat possible. 

- La Comissió de Participació està preparant una sessió, oberta a tota la comunitat 

educativa del districte, sobre la reforma horària. 

- S’informa sobre la sessió de debat “El pati, espai en transformació”. El districte, 

potser com un grup de treball del CEMD o per una altra via, vol donar-li continuïtat 

amb una taula de treball o quelcom similar. 

- Possibles ubicacions de l’Escola Eixample 1 i de l’Escola Entença. Cal distribuir les 

dues escoles en el territori. 

- Presentació de l’informe “Oportunitats educatives a Barcelona 2016: l’educació de 

la infància i l’adolescència a la ciutat”, a càrrec d'Alba Castejón, de l’Institut 

d’Infància i Adolescència de Barcelona. 

- Preinscripció 2018-2019. Consorci d’Educació. 

- Breu presentació del projecte AtmOOs. 



 

- Presentació del nou Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona i dels consells escolars municipals de districte, a càrrec d'Albert Pérez, 

secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

- Dades de la preinscripció 2018-2019 de les escoles bressol i dades del Consorci 

d’Educació de P3 i 1r d’ESO a juliol del 2018. 

- Informacions de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació i de la Comissió de 

Participació. 

- Preparar per al primer trimestre del curs 2018-2019 un debat sobre l’obertura de 

l’Institut Angeleta Ferrer. 

- La Comissió de Participació, després del debat sobre la reforma horària amb la 

participació de Fabian Mohedano, té sobre la taula un petit projecte d’estudi per 

copsar com està la situació en els cinc instituts públics de l’Eixample, identificar 

bones pràctiques i recomanacions. El projecte està en estudi per part del Districte. 

- Programació de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació i de la Comissió de 

Participació. 

- La Comissió de Mapa Escolar i Matriculació informa que està en marxa la segona 

fase d’entorns escolars i que en la preinscripció 2018-2019 el Consorci no  

- constituirà les subcomissions territorials de garanties d’admissió. Valoració de la 

comissió sobre la preinscripció 2018-2019. 

S’informa dels patis oberts als districtes, de les dinamitzacions trimestrals, dels patis 

que obren per les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu. 

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

Percentatges d’assistència 

- Ple. Nombre de persones: 22 (*). Percentatge de participació: 56% (**)  

- Permanent. Nombre de persones: 10 (*). Percentatge de participació: 81% (**)  

* Mitjana de participació. ** Percentatge sobre el total de membres. 

 

Calendari de reunions 

- Ple. 3 sessions: 18/12/2017, 9/5/2018 i 17/7/2018 

- Comissió Permanent. 5 sessions: 5/12/2017, 21/3/2018, 16/4/2018 (no presencial), 

2/7/2018 (no presencial) i 3/7/2018 (no presencial) 

- Comissió de Mapa Escolar i Matriculació. 3 sessions: 5/2/2018, 21/3/2018 i 

14/6/2018 

- Comissió de Participació. 2 sessions: 30/11/2017 i 13/3/2018 

 

 

 

 

 

 



 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Plenari del Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample. Juliol del 2018 

 

President 

Gerardo Pisarello Prados. Alta 

Presidenta   

Montserrat Ballarín Espuña. Baixa 

Vicepresident 

Jordi Matas i Vilà 

Secretària 

Núria Gallifa Vilella 

Directora de Serveis a les Persones i al Territori 

Núria Gonzàlez Martín 

Grups municipals del Consell de Districte 

Jordi Matas i Vilà. Grup Municipal BC 

Xavier Ortega Codines. Grup Municipal PDeCAT Alta 

Laia Canet Sarri. Grup Municipal PDeCAT Baixa 

Pedro Juan Sánchez Murillo. Grup Municipal Cs 

Albert Viladot Solé. Grup Municipal ERC Alta 

Joaquim Asensio Sala. Grup Municipal ERC Baixa 

Joan Ramon Riera Alemany. Grup Municipal PSC 

Alejandro Muñoz Mateos. Grup Municipal PP 

Anna Serra Bienvenido. Grup Municipal CUP 

Consorci d’Educació 

Margarida Llorens. Coordinadora territorial. Alta 

Manel Mallol Figuera. Inspecció d’Ensenyament. Baixa 

Isabel Lázaro Lamana. Serveis educatius 

Entitats 

M. Josepa Serra. Camí Amic 

Joan Sabidó Foguet. Coordinadora d’AV de districte 

Joan Gómez. AEE Eixample 

Idoia Perera. Aula Ambiental Sagrada Família 

Directors i directores de centres públics 

Mireia Martínez Tomé. Institut Jaume Balmes 

Núria Roca Yglesias. EBM El Roure 

Marta Carballido Hospital. Escola Els Llorers 

Titulars de centres concertats 

Ricard Coma Montoro. Escola Pia Nostra Senyora 

Maite Millat Salle. Dominiques de l’Ensenyament 

Núria Dausà i Riu. Col·legi Immaculada Concepció 

Antonio Polo i Poch. Col·legi Urgell 



 

Lluís Jordana Escabrós. Lestonnac 

Docents de centres públics 

Aduna Olaizola Galardí. Rep. sindical USTEC-STES. Alta 

Joan Sebastià Jordana. Rep. sindical USTEC-STES. Baixa 

Angel Arana Palomo. Rep. sindical CCOO 

Ignacio Marcio Cid. Institut Fort Pius 

Carles Bort Casaponsa. Institut Fort Pius 

Docents de centres concertats 

Marta Chavarria Gabarró. Escola Fàsia - Eixample 

Teresa Comas García. Rep. sindical UGT. Alta 

Lorena Gálvez Chacón. Rep. sindical UGT. Baixa 

Cristina Steinbrüggen Pérez. Rep. sindical USOC 

1 vacant 

Famílies de centres públics 

Maria Antònia Vila Coll. Institut Poeta Maragall 

Roser Martínez Vila. Institut Fort Pius 

Famílies de centres concertats 

Anna M. Mercader Marigó. Escola Pia Nostra Senyora 

Thais Franco Pérez. Lestonnac 

Alumnat de centres públics 

4 vacants 

Alumnat de centres concertats 

4 vacants 

AMPA de centres públics 

Carme Grau Armengol. Escola Fort Pienc 

Gabriel Izard Martínez. Escola La Concepció 

AMPA de centres concertats 

Jordi Mayné Sellés. Escola IPSI 

Oriol Admetlla Salvatella. Lestonnac 

PAS de centres públics 

2 vacants 

PAS de centres concertats 

2 vacants 

Convidats 

Camil Pujol Coronel. Director CFA Can Batlló 

Àlex Juanmartí. CUP Capgirem Barcelona 

Marta Sendra. AV de la Dreta de l'Eixample 

Mercè Berengueras. Inspecció d’Ensenyament 

M. Dolors Martínez. Inspecció d’Ensenyament 

Lluís Pagès. Inspecció d’Ensenyament 

 

  



 

MEMÒRIA DEL CEMD DE SANTS-MONTJUÏC 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

El curs 2017-2018, el Consell Sectorial Escolar del Districte de Sants-Montjuïc es va reunir 

dues vegades, als mesos de novembre i maig.  

L’actual tècnica d’Educació ha estat la secretària del Consell al llarg d’aquest període.  

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

Sessió ordinària, 20/11/2017  

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell  

 Presentació de l’actual tècnica d’Educació del Districte 

 Informe d’inici del curs 2017-2018 

 Informació sobre l’adaptació dels consells escolars de Districte a la nova 

normativa de ciutat. Presentació del document de treball “Del Consell Escolar al 

Consell Educatiu”  

 Presentació, per part del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs, la Bordeta, 

del projecte “Xarxa Educativa de Sants-Montjuïc en suport a les persones 

refugiades” 

 Informacions diverses. 

 Torn obert de paraules. 

 

Sessió ordinària, 15/5/2018  

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 Preinscripcions del curs 2018-2019 

 "El pas de primària a secundària: les unitats de referència" (adjuntem 

document) 

 Presentació de la Unitat d’Orientació Educativa i prevenció de 

l’abandonament escolar i absentisme, del CEB 

 Informe del Districte sobre educació 

 Informació de la Comissió de les AMPA 

 Informació projecte “La Troca: Escola de formació permanent entre 

persones adultes”. 

 Altres informacions 

 Torn obert de paraules. 

 

 

 

 



 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Sessió ordinària de la Comissió Permanent, 9/11/2017 

 Preparació plenària del CEMD del novembre 

 

Sessió ordinària de la Comissió Permanent, 19/3/2018 

 Preparació plenària del CEMD del maig 

 Reflexió sobre la possibilitat d'endegar nous grups de treball en el marc del 

CEMD 

 Proposta Comissió d’AMPA 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

Sessió de la Comissió d’AMPA, 19/4/2018 

 Intercanvi d'experiències entre AMPA 

 Presentació del projecte amb la Taula d’Esports de Sants “Som noies, fem 

esport” 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 25/10/2017 “Aules per la convivència” Acte conjunt dels districtes de Sants i 

les Corts 

 21/11/2017 Presentació de la prova pilot “Xarxa d’escoles i instituts per la 

igualtat” 

 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

 Les noves normes de participació i el pas de Consell Escolar a Consell Educatiu.  

 Presentació de diferents declaracions que han fet altres consells escolars de 

Districte en relació amb la violència rebuda l’1 d’octubre, i més concretament l’atac 

dirigit a l’escola catalana:  

“No ens toqueu l’educació” del MUCE; la declaració de la presidenta del Consell 

Escolar Municipal de Barcelona, l’alcaldessa Ada Colau; la del col·lectiu Som Escola, 

votat en el Districte d’Horta-Guinardó; i l’escrit aprovat pel Consell   

Escolar del Districte de Ciutat Vella, amb proposta d’algun canvi, per incloure-hi 

també l’escola concertada. 

 



 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

Tot i que el percentatge d’assistència als plenaris és elevat, hi ha sectors no representats o 

infrarepresentats al Consell (famílies, alumnat, universitat, entitats de lleure, 

socioeducatives...) que cal fomentar, així com la participació activa en aquells nous grups 

de treball o comissions que es considerin adients. 

De moment, ja s’ha plantejat posar en marxa dos grups de treball:  

 Educació de persones adultes 

 Acompanyament educatiu 

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 Informe “L’educació al Districte de Sants-Montjuïc (2017-2018)” 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Presidenta 

Laura Pérez Castaño, regidora del districte.  

Vicepresident 

Joan Sanromà Baulo, conseller d’Educació.  

Secretària 

Amor González, tècnica d’Educació del Districte 

Grups municipals del Consell de Districte  

Joan Sanromà, conseller d’Educació, Grup Municipal Barcelona en Comú 

José Antonio Calleja i Claveró, Grup Municipal del PPC  

Albert Deusedes i Perelló, Grup Municipal del PSC  

Jordi Fexas i Massanés, Grup Municipal d’ERC  

Núria Izquierdo i Simó, Grup Municipal de CiU  

David Labrador, Grup Municipal de Cs  

Lluïsa Pahissa i Casadevall, Grup Municipal de la CUP  

Consorci d’Educació de Barcelona 

Clara Balaguer i Nadal, coordinadora territorial d’Educació Sants-Montjuïc  

Josep M. Muñoz i Hernando, director CRP Sants-Montjuïc. Serveis educatius 

Entitats 

Carme Bernet, Secretariat d’Entitats SHLB 

David Caño, USTEC  

M. Rosa Chiva Felipe, CCOO 

Jordi Peiró, USOC 

Sunta Sogas, Secretariat d’Entitats SHLB 

Roser Vázquez, FETE-UGT  

Directors i directores de centres públics 

Amparo Brull, directora de l'Institut Domènech i Montaner 

Nanda Botinas, direcció de l'Escola Cal Maiol 



 

Isabel Costa, Escola Poble-sec  

Navi Farrera, directora de l'EBM El Fil 

Jesús Martin, director de l'Institut Consell de Cent 

Directors  i directores dels centres concertats 

Montse Lloret, directora de l'Escola Lloret 

Ana Murillo, directora de l'Escola Anna Ravell  

Víctor Ranera, director de l'Institut Joan Pelegrí  

Docents del sector públic 

Maria Escuer, Institut Montjuïc 

Jordi Tasies, Institut Montjuïc 

Famílies del sector concertat 

Carme Capdevila  

Alumnat del sector públic 

Ahmed Quiyum, representant d’alumnes de l'Institut Emperador Carles 

AMPA del sector públic 

Carles Burges, AMPA Institut Consell de Cent  

Leo Carbó, AMPA Escola Lluís Vives  

Concetta Faletra, AMPA Institut Lluís Vives 

Mariona Ferret, AMPA Institut Emperador Carles 

Montse Sotoca, AMPA Ramón Casas 

AMPA del sector concertat 

Xavier Boladeras, AMPA Escola Joan Pelegrí  

PAS del sector públic 

Elena Garangou, PAS Escola Cal Maiol  

Ester Rams de Pablo 

PAS del sector concertat 

Montse Garcia, PAS Escola Anna Ravell  

 

 

MEMÒRIA DEL CEMD DE LES CORTS 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

 Sessió plenària del 28 de setembre de 2017 

1. Benvinguda curs escolar 2017-2018 i rebuda als nous membres de la comunitat 

educativa del districte 

2. Informació inici de curs 2017-2018 

3. Mesura de govern d’Educació 



 

 

4. Informacions: 

- Formació als professionals del districte  

- Xerrades adreçades a les AMPA 

- Inauguració del Camí Escolar de les Corts 

 

 Sessió plenària del 16 de novembre de 2017 

1. Dades de matriculació escolar de les escoles bressol municipals, tarifació social i 

recursos per a la petita infància, a càrrec d'Emília Andreu, gerent de l’IMEB. 

2. Aprovació de la Mesura de govern d’Educació del Districte. 

3. Aprovació de la Declaració del Consell Escolar del Districte de les Corts, davant 

dels fets del dia 1 d’octubre. 

 

 Sessió plenària del 17 de maig de 2018 

1. Primeres dades de preinscripcions 

2. Projecte: "El pas de primària a secundària: les unitats de referència" 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

 Sessió extraordinària de l'11 d’abril de 2018 

Punts tractats: 

1. Nou model d’adscripcions: La delegada territorial del Consorci d’Educació 

informa la comissió sobre el nou model d’adscripcions i de pas de primària a 

secundària 

2. Preparació de la propera sessió plenària del Consell Escolar del Districte 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

 Comissió de Treball sobre Adscripcions, 31 de maig a les 18.00 hores 

1. Nou model adscripcions primària-secundària 

Es fa una segona sessió per informar i debatre sobre aquest tema en 

la qual totes les AMPA de les escoles públiques hi són convidades, i hi 

assisteixen totes menys una (la de l’Escola Anglesola). 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 Sessió informativa sobre preinscripcions 

 "Camí escolar" 

 "Patis oberts" 

 First Lego League 

 Gent gran i contes 

 Jornada de la música 

 Jocs Florals 



 

 Passeig de percepcions 

 L’escola dansa per Festa Major 

 Trotacorts 

 Dia de la Música 

 Kaixes 

 Pregó dels Infants 

 Projecte de reforç escolar Banc Solidari 

 Fòrums de recerca de primària, secundària i batxillerat 

 Jornada de projectes d’aprenentatge i servei comunitari 

 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

- Aprovació de la Mesura de govern d’Educació al Districte de les Corts 

- Aprovació de la declaració sobre els fets de l’1 d’octubre 

- Creació d’una comissió sobre assetjament escolar 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

- Dades de matriculació escolar de les escoles bressol municipals, tarifació social i 

recursos per a la petita infància. Se’n presenten les dades. 

- S’informa sobre l’estat del Camí Escolar i la voluntat de donar continuïtat al 

projecte. 

 - S’informa sobre el programa Èxit. 

- S’informa sobre l’estat del futur institut i sobre l’Escola Ausiàs March i Anglesola. 

- S’informa sobre la xarxa per a la no discriminació. 

 - Es presenten les dades de preinscripcions per al curs 2018-2019. 

- S’exposa el contingut del nou model: "El pas de primària a secundària. Les unitats 

de referència". 

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

 Plenària: 28 de setembre de 2017: 25 assistents = 59,5% 

 Plenària: 16 de novembre de 2017: 23 assistents = 54,7% 

 Permanent: 11 d’abril de 2018: 9 assistents = 64,4% 

 Plenària: 17 de maig de 2018: 26 assistents = 61,9%   

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 

 



 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Presidenta 

 Laura Cañadas, consellera d’Educació (presidència delegada) 

Secretària 

Laia Miró Prat (en substitució de Xavier Cubells) 

Grups municipals del Consell de Districte 

Cristian Sais Fetthauer, Grup Municipal Demòcrata (en substitució de Rodolfo Mancho 

Iglesias, del Grup Municipal de CiU) 

Xavier Cañigueral Gónzalez, Grup Municipal PPC 

Carlos Hornero Sánchez, Grup Municipal PSC 

Jordi Castellana Gamisans, Grup Municipal ERC 

Marc Faustino Vidal, Grup Municipal CUP 

Jorge Carlos Feijóo Suñol, Grup Municipal Cs (en substitució de Pau Guix) 

Consorci d’Educació 

Neus Lorenzo Galés, Inspecció d’Ensenyament   

Martí Boneta Carrera, Serveis Educatius - Centre de Recursos Pedagògics CRP 

Directors o directores de centres públics 

Arantxa Framis, directora de l'Escola Pau Romeva 

Montserrat Cerezo, directora de l'Escola Bressol Can Bruixa 

Titulars de centres concertats 

Isabel Madrid Estrada, Escola Paideia  

Saturnina Ruiz Delgado, Escola Sant Ramon Sagrat Cor 

Eduard Vidal Terrés, Escola Sant Ramon Nonat 

Raimon Novell, Maristes Sants - Les Corts 

Docents de centres públics 

Vacant 

Docents de centres concertats 

Ana Vila del Águila, Escola Sant Ramon Nonat 

Famílies de centres públics 

Joan Enric Bellet Ezquerra, IES Joan Boscà 

Josep Joan Carbonell, Escola Lavínia 

Famílies de centres concertats 

Margarita Castellón Molina, Escola Santa Teresa de Lisieux 

Maria Teresa Busquets Fores, Maristes de Sants - Les Corts 

AMPA de centres públics 

Gian Lluís Ribechini, Escola Ausiàs March 

Carol Borràs Almela, Escola Itaca 

AMPA de centres concertats 

Juan José Tascón Roel, Maristes de Sants - Les Corts 

Jordi Quintana, Escola Sant Ramon Nonat 



 

 

Alumnes de centres públics 

Clàudia López Mena, IES Ausiàs March 

Quim Bonet Figueras, IES Les Corts 

Alumnes de centres concertats 

Judith Hohenhorst Molist, Maristes Sants - Les Corts 

Paula Alonso Estrada, Maristes Sants - Les Corts 

Representants PAS 

Montserrat Ventura Urgell, IES Les Corts 

Mari Carmen Sánchez García, Maristes Sants - Les Corts 

Entitats 

Montserrat Bassas, Associació Esportiva Les Corts 

Oriol Guim Marzo, Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat del 

Districte de les Corts 

Pau Vicenç, Agrupament Escolta El Pi de les Corts 

Mercè de la Torre, Per l’Altre Cor Cremat 

Representants de centrals sindicals 

África Navarrete Sánchez, representant sindical CCOO (és baixa, no té substitut) 

Pedro Ocaña Muñoz, representant sindical CCOO 

Juan Enrique Sansalvador, representant sindical UGT 

Glòria Aragay Cabrero, representant sindical USOC 

David Caño Cargol, representant sindical USTEC (en substitució de Melina Rodríguez) 

 

 

MEMÒRIA DEL CEMD DE SARRIÀ - SANT GERVASI 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

Us presentem un resum de les activitats i els temes principals tractats en els dos plenaris 

celebrats aquest curs 2017-2018. 

Les dues sessions s’han portat a terme en espais diferents. La primera, en un centre 

educatiu del districte amb la voluntat de poder conèixer i compartir la realitat que forma el 

conjunt de la comunitat educativa del nostre territori, i l’altra, a la mateixa seu del 

Districte. 

La segona sessió ha estat convocada en diverses dates i ha hagut de ser ajornada per 

diferents circumstàncies alienes al mateix Consell i que han incidit en la periodicitat de la 

celebració dels plenaris. 

 

 

 

 



 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

Les dues sessions plenàries han tingut lloc en les dates següents:  

- La primera, el dia 23 de novembre de 2017, a les 18.00 hores, als locals de 

l’Escola Sagrat Cor - Sarrià, amb l’ordre del dia següent:  

1. Aprovació de l’acta del darrer Plenari del dia 15 de juny de 2017 

2. Dades d’inici de curs 2017-2018 

3. Llibre Blanc de la mobilitat i accessibilitat als entorns escolars:   

què s’ha fet i què queda per fer?   

4. Informació de la Mesura de govern del Consell Escolar Municipal 

5. Declaració del CEMB dels fets de l’1-O  

6. Torn obert de paraules. 

 

- La segona, el dia 14 de juny de 2018, a les 18.00 hores, a la Sala d’Actes de la seu 

del Districte, amb l’ordre del dia següent:  

1. Aprovació de l’acta del darrer Plenari, de 23 de novembre de 2017 

2. Novetats sobre el procés de preinscripció i matriculació per al curs 

2018-2019 

3. Aprovació del document del nou Reglament del Consell Escolar de 

Barcelona  

4. Proposta del projecte “Generaccions” 

5. Continuïtat del projecte “Sarrià - Sant Gervasi Refugi” 

6. Torn obert de paraules. 

 

Valoració:   A les dues sessions hi ha hagut una assistència baixa dels membres del 

Consell. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Han tingut lloc dues reunions (4/10/2017 i 4/4/2018) de preparació dels punts dels 

ordres del dia dels dos plenaris. En tots s’han consensuat els temes per tractar en 

un clima d’entesa i debat positiu, si bé el fet que hagin estat presidides, en poc 

temps, per dues conselleres municipals d’Educació diferents ha restat continuïtat a 

la dinàmica de la Comissió. 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

Aquest curs, les comissions de treball existents al curs anterior (de Prevenció, de 

Mobilitat i de Sostenibilitat) no s’han reunit per tractar temes específics, sinó que 



 

s’han abastat aquestes temàtiques directament en els ordres del dia dels diferents 

plenaris. 

S’ha creat un nou grup de treball, Generaccions, per impulsar projectes de 

col·laboració entre centres escolars i residències de gent gran. Els resultats es 

veuran a partir del proper curs. 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

Participació en: 

 Comissió d’Absentisme Escolar del districte. 

 Audiència Pública als nois i les noies de Sarrià - Sant Gervasi. 

 Lliurament dels guardons dels Jocs Florals Escolars de Sarrià - Sant Gervasi. 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

 Donar suport a la declaració de la presidenta del CEM de Barcelona, l’alcaldessa 

Ada Colau, sobre els fets de l’1 d’octubre. 

 Pel que a fa la Mesura de govern del Consell Escolar Municipal, s’acorda que 

l’apartat 2 sigui més concret a l’hora d’especificar la composició dels membres 

del  

 CEM. També s’acorda que en l’apartat d’organització consti que cada comissió 

de treball del CEM que es creï tindrà una persona que la lideri i coordini i que 

aquesta persona, mentre duri la comissió de treball, formarà part de la Comissió 

Permanent del CEM en representació d’aquest grup. Pel que fa als objectius, les 

funcions i les tasques, s’acorda “potenciar la participació en els entorns escolars 

segurs i sostenibles”. 

 Creació d’un grup motor de treball que desenvolupi el projecte Generaccions, de 

vinculació de l’alumnat de centres escolars amb els avis i àvies de les residències 

de tercera edat del districte. 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

 S’informa de l’estudi elaborat per l’Àrea d’Ecologia Urbana sobre la mobilitat 

escolar als districtes de les Corts i Sarrià - Sant Gervasi. 

 Informació de la Mesura de govern del Consell Escolar Municipal. 

 Continuïtat del projecte “Sarrià - Sant Gervasi Refugi”. 

 

 

 

 



 

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

 

Instància Nombre d’assistents Percentatge de participació 
 

Ple 22 48% (22 sobre 46) 
 

Comissió Permanent 7 46% (7 sobre 15) 
 

 

Instància Nombre de sessions dates 
 

Ple 2 23/11/2017 i 14/6/2018 
 

Comissió Permanent  2 4/10/2017 i 4/4/2018 
 

       

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 

Cap. 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

President 

Daniel Mòdol i Deltell (baixa) i, actualment, Jaume Asens i Llodrà 

Vicepresidenta 

Raquel Prado Pérez (baixa) i, actualment, Paula Kuffer Dinerstein 

Secretari 

Joan Triadú i Carré (baixa) i, actualment, Anna Insua Vilavella 

Grups municipals del Consell de Districte 

Guillem Casals i Leon, conseller d'ERC-AM 

Boris Valls Guardiola, conseller del PPC 

Ivan Bello Alriols, conseller de Cs 

Oriol Bertran i Ferrer, conseller de CiU 

 Consorci d’Educació de Barcelona  

Carme Redon Verdaguer, coordinadora territorial del Consorci Educació 

Maite Giménez Pedrol, Serveis Educatius - Centre de Recursos Pedagògics 

Entitats 

Mireia Hernández Nubiola, Escola Municipal de Música Can Ponsic 

Enriqueta Llobet i Colomer, Escoles Bressol Municipals 

Antònia Borrajo, Centre de Formació d'Adults Rius i Taulet 

Mireia Grau Creus, coordinadora AMPA Escoles Públiques 



 

Félix Masana, Associació Esportiva BCN 

Directors i directores de centres públics 

Roser Bassedas Ballús, Escola Dolors Monserdà-Santapau 

Federico Caudet Torrubiano, Institut Menéndez y Pelayo 

Directors i directores de centres concertats 

Joan Vila Farràs, Escola Pia Balmes 

Elisa Llopis Gil, Escola d'Educació  Especial Pedralbes 

Pilar Clarasó Marfà, Escola Sagrat Cor - Sarrià 

Sebastià Expósito Prat, Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Cecília Hernández de Lorenzo i Millet, Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Anna Bayo Gesa, Escola Nausica 

Docents del sector públic 

Reme Butrón Sánchez, Institut Menéndez y Pelayo 

M. Carme Riudoms Perramon, CFA Rius i Taulet 

Marina Pérez Cañadell, USTEC-STES 

Carlos Elias Baños, CCOO 

Docents del sector concertat 

Sònia Jover Marfà, Escola Decroly 

M. Alba Brascó Olivas, Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Miguel Àngel Palacios Sarrà, FETE-UGT 

Maite Sagristà Albentosa, USOC 

Famílies del sector públic 

Sandra Navas Jurado, Escola Poeta Foix 

Amadeu Lugo Carmona, Escola Orlandai 

Famílies del sector concertat 

Carla Almirall Carrandi, Escola Padre Damián - Sagrados Corazones 

Bet Marrugat Garcia, Escola Decroly 

Alumnat del sector públic 

Artur Alcázar Tello, Institut Menéndez y Pelayo 

Hèctor Carretero Balcells, Institut Montserrat 

Joana Domènech Ballester, Institut Montserrat 

Lluc Segura Lladó, Institut Montserrat 

Alumnat del sector concertat 

Eduard Puig Bonjoch, Escola Pia Balmes 

Natàlia Berthet i Martí, Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Xavier Purroy Solans, Escola Pia Balmes 

AFA del sector públic 

Ignasi Labastida Juan, Escola Tàber 

Mònica Martínez Vicente, Institut-Escola Costa i Llobera 

AFA del sector concertat 

Oriol Solé Rubiella, Escola Jesús Maria - Sant Gervasi 

Beatriz Morales Pantoja, Escola Sagrado Corazón - HH Corazonistas 



 

PAS del sector públic 

Juan Mateo Gómez, Escola Poeta Foix 

PAS del sector concertat 

Vacant 

 

MEMÒRIA DEL CEMD DE GRÀCIA 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

Presentem la memòria del Consell Escolar Municipal del Districte de Gràcia (CEMD) del curs 

2017-2018. 

En aquesta memòria hi hem descrit els temes principals tractats en el Consell, així com 

també alguns dels informes que s’han elaborat al llarg del curs. 

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

En data 13/11/2017 

 Presentació de les dades de matriculació del curs 2017-2018. 

 Proposta de la Mesura de govern del Consell Municipal del Districte de Gràcia. 

 Declaració en suport de l’escola. 

 

En data 21/3/2018 

 Informacions del Consorci d’Educació de Barcelona. 

1- Planificació i oferta. 

2- Model d’adscripció. 

 Presentació de: 

1- Xarxa 0-3. 

2- Projecte “Escola i entorn - Teixint connexions”. 

3- Centre de Recursos Pedagògics: organització, funcions i activitats amb els 

alumnes. 

 

En data 20/6/2018 

 Dades de preinscripció de P3 i 1r d’ESO. 

 Dades de preinscripció a les escoles bressol municipals. 

 Presentació del Pla educatiu dels barris de Vallcarca i els Penitents, i el Coll. 

 Aprovació del canvi de nom de l’Escola Gràcia. 

 

  



 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Sessió del 30 d’octubre de 2017 

Sessió del 14 de març de 2018 

Sessió del 14 de juny de 2018 

 

A les sessions de la comissió es prepara l’ordre del dia del Plenari del CEMD i es proposen 

temes per presentar en el Consell Escolar. 

En el cas dels plenaris on s’han de presentar dades (preinscripció, matriculació...) que ha 

d’aportar el Consorci, es valora quines serien necessàries i la comissió fa la petició formal al 

Consorci. 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

COMISSIÓ DE MAPA ESCOLAR I MATRICULACIÓ 

 

Sessió del 30 de maig de 2018 

Objectiu:  

 Analitzar les dades d’oferta i demanda per poder planificar l’oferta educativa del 

Districte. 

 Demanar al Consorci d’Educació la documentació actualitzada per poder treballar 

des del Districte. 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

COMISSIÓ D’ABSENTISME 

 

Sessió del 22 de gener de 2018 

Estudi i valoració, a partir de les graelles d’absentisme de tots els centres, dels casos dels 

quals cal fer un seguiment continuat. 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

 Proposta de la Mesura de govern del Consell Escolar Municipal del Districte de 

Gràcia. 

 Declaració en suport de l’escola. 

 Canvi de nom de l’Escola Gràcia. 

  



 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

 Presentació de la Xarxa 0-3  

 Presentació del projecte “Escola i entorn - Teixint connexions” 

 Presentació del Centre de Recursos Pedagògics: organització, funcions i activitats 

amb l'alumnat. 

 Presentació del Pla educatiu dels barris de Vallcarca i els Penitents, i el Coll. 

 Dia Internacional del Teatre: vinculació dels instituts. 

 

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

 

Participació 

 

Ple 21 persones 46,6% participació 
 

Permanent 10 persones 63,0% participació 
 

Mapa escolar i matriculació 7 persones 58,3% participació 
 

 

 

Calendari de treball 

 

Ple  13 de novembre de 2017 

 21 de març de 2018 

 20 de juny de 2018 

 

Permanent  30 d’octubre de 2017 

 14 de març de 2018 

 14 de juny de 2018 

 

Mapa escolar i matriculació  30 de maig de 2018 

 

 

 

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 Mesura de govern del Consell Escolar Municipal del Districte de Gràcia. 

 Declaració en suport de l’escola. 

 Informe sobre l’aprovació per part del CEMD del canvi de nom de l’Escola Gràcia.  



 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Grups municipals del Consell de Districte 

Berta Clemente Net.  PDeCAT 

Luis Calonge.  Ciutadans (baixa) 

Jordi Bea Costa. Ciutadans 

Núria Pi i Martínez. ERC 

Quim Serra Toro. CUP 

Alberto Lacasta Huelin. PSC 

Miguel Raposo. PP 

Robert Soro. BComú 

Josep M. Raya Cobo. Director de Serveis a les Persones i al Territori. 

Consorci d’Educació de Barcelona 

Carme Redon Verdaguer. Coordinadora territorial. 

Núria Solé Calvet. Directora del Centre de Recursos Pedagògics.  

Blanca Montaña. Directora de Serveis Educatius.   

Entitats 

Gemma Solanich. Coordinadora de les AMPA. 

Eulàlia Dòria Cerezo. Coordinadora de Colles de Cultura. 

Ramon Botet. Orfeó Gracienc. 

Directors i directores de centres públics 

Beatriz Rosal Muntadas-Prim. Escola Josep M. Jujol. 

M. Fe Santin Lamagrande. Escola Pau Casals. 

Rosa Planes Galdon. Escola Bressol Municipal Sant Medir. 

Directors i directores de centres concertats 

Gregori Ponce. Col·legi Sant Josep Carmelites. 

Oriol Navarro i Oller. Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka. 

Joan Such Llop. La Salle Gràcia. 

Joan Hueso Hurtado. Vedruna. 

Marta Medrano Canet. Reina Elisenda - Virolai. 

Docents del sector públic 

M. Jesús Mesonero Bautista. USTEC. 

Mercè Sesé Sabartés. CCOO. 

Docents del sector concertat 

Núria Jiménez Barret. USOC. 

Xavier Vicens Folgueira. CCOO. 

Xavier Pijoan Tormo. Nou Patufet. 

Sílvia López Martínez. Col·legi Claret. 

Famílies del sector públic 

Maria Darnell Buisan. Escola Rius i Taulet. (baixa) 

Albert Peña López. Escola Montseny. 



 

 

Famílies del sector concertat 

Montse Garcia del Muro. Col·legi Sant Josep Carmelites. 

Núria Estévez Fernández. Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka. 

Alumnes del sector públic 

Gregorio Moscato Rudivi. Institut Vila de Gràcia. 

Emmanuel Jiménez Medina. Institut Secretari Coloma. 

Alumnes del sector concertat 

Vacant 

AFA del sector públic 

Mònica Martín Aparicio. Escola La Sedeta. 

Carles Medrano Balcells. Institut La Sedeta. 

AFA del sector concertat 

Carme Daura Luna. Col·legi Sant Josep Carmelites. 

Marta Buch Parés. Escola Reina Elisenda - Virolai. 

PAS del sector públic 

Margarita Huertas Herrero. UGT. (no s’ha donat de baixa però no ha vingut mai) 

Teresa Pascual Ortuño. Escola Pau Casals. 

PAS del sector concertat 

Víctor Jiménez. USOC. 

Carme Targarona. Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka. 

 

 

MEMÒRIA DEL CEMD D’HORTA-GUINARDÓ 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

Us presentem un resum de les activitats i els temes principals tractats en els tres plenaris 

celebrats aquest curs 2017-2018.  

D’aquest període destaquem l’aprovació de la Mesura de govern “Consell Escolar Municipal 

d’Horta-Guinardó, consell educatiu de districte”, així com la creació de tres comissions de 

treball (Nou model d’adscripcions, Nova composició del CEMD i creació del Mapa de 

projectes del districte). 

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

Sessions ordinàries: 

 30 de novembre de 2017 

Punts tractats: 

o Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 



 

o Reconeixement de la tasca d’Artur Acevedo i presentació de Jordi 

Villar 

o Presentació de recursos per a la gestió de les crisis 

o Estat de la matriculació del curs 2017-2018 al Districte. 

o Mesura de govern. 

o Torn obert de preguntes. 

 

 12 de març de 2018 

Punts tractats: 

o Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

o Votació d’adhesió al text “Som escola” en defensa del model 

d’immersió lingüística.  

o Eleccions al Consell Escolar de Districte 2019. 

o Nou model d’adscripcions als centres.  

o Proposta de rotació de celebracions de les sessions plenàries del 

Consell Escolar de Districte.  

o Activitats de celebració del centenari del parc del Guinardó. 

o Torn obert de preguntes. 

  

 12 de juny de 2018 

Punts tractats: 

o Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

o Presentació del nou Reglament de constitució del CEMB/CEMD. 

Eleccions al Consell Escolar de Districte 2019 

o Proposta de dies de lliure disposició.  

o Informació sobre el procés de preinscripcions del curs 2018-2019. 

o Explicació del posicionament de la FAPAC respecte al procés 

d’adjudicació de places.  

o Actualització de les tasques efectuades per les comissions de treball 

del CEMD (nova composició CEMD + nou model d’adscripcions). 

o Proposta de recuperació del mapa de projectes de centres. 

o Torn obert de preguntes. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Sessions ordinàries: 

 30 d’octubre de 2017 

Punts tractats: 

o Elaboració de l'ordre del dia de la sessió plenària. 

o Proposta de data de la sessió plenària. 

 

 



 

 26 de febrer de 2018 

Punts tractats: 

o Elaboració de l'ordre del dia de la sessió plenària. 

o Proposta de data de la sessió plenària. 

 

 29 de maig de 2018 

Punts tractats: 

o Elaboració de l'ordre del dia de la sessió plenària. 

o Proposta de data de la sessió plenària. 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

Enguany s’ha acordat la creació de tres comissions de treball: 

 Comissió del nou model d’adscripcions: 

o 9 de maig de 2018 

 Punts tractats: 

 Definició dels objectius de la comissió. 

 Revisió de materials. 

 

o 13 de juny de 2018 

 Punts tractats: 

 Revisió de la distribució actual. 

 Disseny de la proposta CEMD. 

 

 Comissió de nova composició CEMD: 

o 9 de maig de 2018 

 Punts tractats: 

 Definició dels objectius de la comissió. 

 Revisió de materials. 

 

 Comissió Mapa de Projectes: 

o La primera reunió està prevista per al primer trimestre del curs 2018-

2019 

o  

Revisió de materials. 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

 

 

 

 



 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

- Votació d’adhesió al text “Som escola” en defensa del model d’immersió 

lingüística. 

- Creació de la Comissió de Treball sobre el Nou Model d’Adscripcions. 

- Creació de la Comissió de Treball de Nova Composició del CEMD. 

- Creació de la Comissió de Treball del Mapa de Projectes. 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

- Presentació de recursos per a la gestió de les crisis 

- Estat de la matriculació del curs 2017-2018 al Districte. 

- Mesura de govern. 

- Nou Reglament de constitució del CEMB/CEMD. 

- Nou model d’adscripcions als centres.  

- Activitats de celebració del centenari del parc del Guinardó. 

- Informació sobre el procés de preinscripcions del curs 2018-2019. 

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

Instància Nombre de persones (*) Percentatge de participació (**) 

Ple 19 

 

38,00% 

 

Permanent 5 

 

33,34% 

 

  

* Mitjana de participació 

** Percentatge sobre el total de membres 

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

- Mesura de govern “Consell Escolar Municipal d’Horta-Guinardó, consell 

educatiu de districte”. 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

Presidenta Mercedes Vidal Lago 

Vicepresident: Joan Cela Ollé 

Secretari: Artur Acevedo García - Baixa 

Secretari: Jordi Villar Pérez - Alta 

Pilar Causapié Lopesino, directora de Serveis a les Persones i Territori  



 

Grups municipals del Consell de districte 

Núria Galan Orriols, Grup Municipal del PSC 

Ariadna Gàlvez Rifà, Grup Municipal de la CUP  

Júlia Calonge Coch, Grup Municipal de Cs - Baixa 

Nicolas Ortíz Cuevas, Grup Municipal de Cs 

Albert Pérez, Grup Municipal Demòcrata  

Xavi Reig Robledo, Grup Municipal d’ERC 

Carlos Torrubiano Blanco, Grup Municipal del PP 

Consorci d’Educació 

Manuel Domingo Valls 

Benjamí Vidiella Gironès 

M. Isabel Jiménez Sánchez 

Entitats 

Natividad Ruiz Hidalgo 

Antònia Doz F. 

Raúl Lerones Alarcón  

Sabina Redondo Fernández  

Directors i directores  de centres públics 

Mia Agramunt Perelló, Escola Àngels Garriga  

Teresa Guillaumes, Escola del Mar 

Lluïsa Llenas, Escola Pau Casals 

Andreu Ricard, Institut Josep Pla  

Jordi Riera, EBM Sant Genís  

Titulars de centres concertats 

Ramón Fitó, CEE Mare de Déu de Montserrat  

Francesc Navarro Gómez, Escola Guinardó 

Coral Regí Rodríguez, Escola Virolai 

Marta Sendra Ibàñez, Escola Rel 

Docents del sector públic 

Pilar Blasi i Aran Clemente, CCOO 

Toni Roigé, Institut Josep Pla  

Josep Vinyals, USTEC-STEs – Baixa 

Teresa Esteva i Climent, USTEC-STEs – Alta 

Docents del sector concertat 

Assumpta Aranda Rodoreda, Escola Mare de Déu de Montserrat 

Enrique Caicedo López, FETE-UGT 

Amadeu Caymel, USOC  

Paloma Llaquet, Escola Virolai 

Silvia Mayor, Escola Piaget  

Famílies del sector públic 

Marcelino Jiménez, Escola Font d’en Fargas 

Ana Sanz León, Escola Jovellanos 



 

Famílies del sector concertat 

Esther López García, CEE Mare de Déu de Montserrat  

Marta Roca Godell, Escola Virolai  

Alumnat del sector públic 

Jorge Aguilar Díaz, Institut Ferran Tallada  

Carles de la Prida Ruiz, Institut Josep Pla  

Alumnat del sector concertat 

Mar Badía, Escola Virolai 

Alejandro Corchón, Escola Virolai 

AFA del sector públic 

Agustín Hidalgo Contreras, Escola Jovellanos 

Albert Riera Pérez, Escola Torrent d’en Melis 

AFA del sector concertat 

M. José Lluch Francés, CEE Mare de Déu de Montserrat 

Marta Roca, Escola Virolai 

PAS del sector concertat 

Montserrat Ballarín, Escola Virolai 

 

 

MEMÒRIA DEL CEMD DE NOU BARRIS 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

El CEMD de Nou Barris ha estat marcat aquest inici de curs, com molts altres districtes i 

ciutats, pels fets de l’1 d’octubre. Aquests fets van fer que tinguéssim un Consell 

extraordinari sol·licitat pels membres, sobretot per les direccions, que el Districte va 

acceptar amb promptitud, i al qual van assistir la consellera de Govern Carolina Recio, en 

qualitat representativa de la violència que es va exercir en certs centres educatius, i de la 

qual la regidoria va voler fer-se ressò. 

 

Els següents consells han estat marcats pel tema que preocupa els centres educatius, 

sobretot la secundària pública, però no només aquesta, la qual cosa inclou els centres 

concertats. Com a continuació d’un treball fet anteriorment, i en el qual faltava una 

resposta institucional (que també s’ha fet durant aquest curs), es van resumir les dificultats 

en els problemes emocionals, de diferent índole, que pateixen una quantitat no petita de 

nois i noies escolaritzats. Aquest treball està en via de tenir continuïtat al curs 2018-2019 

en un acte al mes de setembre, que s’anomena “Monogràfic sobre salut mental”, en el qual 

participaran una part dels organitzadors de la Taula de Salut Mental del districte de Nou 

Barris. 

 



 

Aquesta Taula forma part del desplegament als territoris del Pla de salut mental de 

Barcelona 2016-2022, els objectius del qual poden acabar creant accions per implantar-lo. 

S’ha fet la proposta de la presència, com a membres a la Taula, de representants del CEMD, 

cosa que faria possible donar sortida als neguits dels centres educatius sobre la salut 

mental de l'alumnat. 

 

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

1.- Ordre del dia del CEMD extraordinari del dia 16/10/2017 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

2. Els centres educatius i els fets de l’1 d’octubre i dies posteriors. 

  

El districte, recollint la demanda de membres del CEMD, convoca aquesta sessió 

extraordinària davant dels fets de l’1 d’octubre, en els quals l’escola pública del 

districte de Nou Barris va resultar particularment afectada. Es van viure els fets amb 

angoixa, i com que des de la Regidoria es pensa que l’Ajuntament ha de treballar en 

el sentit de compartir, recollir propostes, en definitiva, cuidar els membres de la 

comunitat educativa, fent de pont i de diàleg entre les escoles i els carrers, es va 

convocar aquesta sessió. 

De la sessió va sorgir la proposta de fer un manifest per fer-lo arribar al CEMB, en 

què es denunciessin els fets de l’1 d’octubre, els dies previs i els posteriors. La 

sensació és que s’estaven utilitzant els centres educatius per a uns enfrontaments 

que es posaven més en evidència entre els adults que entre els infants. 

 

2.- Ordre del dia del CEMD ordinari del dia 20/11/2017 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió. Yolanda Fortes, 

vicepresidenta del CEMD. 

2. Inici de curs. Saül Dalmau, tècnic del Consorci d’Educació. 

3. Presentació de la Mesura de govern “Consell Escolar Municipal de Nou 

Barris, consell educatiu de districte”. Consellera d’Educació. 

4. Defensa de la llibertat d’expressió i la convivència als centres educatius. 

Inspector d’Educació del Districte de Nou Barris, Josep Anton Martínez. 

5. Torn obert de paraules. 

 

L’inici de curs té com a novetats tenir al districte dos nous instituts escola 

(Antaviana i Trinitat Nova), i la incorporació en diferents zones del districte de 

personal no docent dins de l’àmbit educatiu, ja que tenen el reforç del Pla de barris. 

Es presenta el manifest sobre els fets de l’1 d’octubre, que s’aprova, i es presenta a 

la Comissió Permanent del CEMB. S’inicia la informació de la Mesura de govern 



 

“Consell Escolar Municipal de Nou Barris, consell educatiu de districte”. Per part de 

membres de la Xarxa 0-18, es demana resposta al Pla de xoc per l’educació a Nou 

Barris que van presentar. Membres del CEMD demanen la presència de la regidora 

al Consell. 

 

 

3.- Ordre del dia del CEMD ordinari del dia 21/3/2018: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió. Yolanda Fortes, 

vicepresidenta del CEMD. 

2. Retorn al Pla de xoc. Yolanda Fortes, vicepresidenta del CEMD. 

3. Retorn al Pla de xoc. Saül Dalmau, referent del Consorci d’Educació. 

4. Informació sobre la identificació feta per la Xarxa 0-18, amb relació a les 

necessitats educatives prioritàries a Nou Barris (síntesi del Pla de xoc). Xarxa 

0-18 

5. Oferta escolar del curs 2018-2019 (postobligatòria inclosa). Saül Dalmau, 

referent del Consorci d’Educació. 

6. Altres 

7. Torn obert de paraules. 

 

Sessió marcada per la revisió del que s’ha fet des del Districte i des del Consorci que 

es pot relacionar amb les demandes presents al Pla de xoc presentat temps enrere. 

Els membres assumeixen que s’ha avançat, però la Xarxa 0-18 expressa que el 

problema greu al districte són els mitjans disponibles per als problemes de salut 

mental i l’atenció psicopedagògica. Se citarà els membres a formar part de la 

comissió de treball sobre salut mental al districte de Nou Barris. 

 

4.- Ordre del dia del CEMD ordinari del dia 6/6/2018: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió. Yolanda Fortes, 

vicepresidenta del CEMD. 

2. Preinscripció. Saül Dalmau, referent del Consorci d’Educació. 

3. Informació sobre salut mental als centres de Nou Barris (enquesta). Xarxa 0-

18. 

4. Presentació de la Taula de Salut Mental del districte de Nou Barris. 

Departament de Salut (Ajuntament de Barcelona), Pilar Solanes i/o Esther 

Flaquer (consellera de Salut de Nou Barris). 

5. Torn obert de paraules. 

 

No es tracta el tema de la preinscripció, per absència del referent de districte del 

Consorci (accident lleu). Se centra la sessió en la salut mental, i es presenten els 

resultats d’una enquesta feta per la Xarxa 0-18 als centres educatius sobre la salut 

mental de l'alumnat, que posa en relleu que alumnes amb menys atenció són 

aquells que pateixen el que es podria anomenar, en termes generals, malestar 



 

emocional. El Departament de Salut, en paraules de Pilar Solanes, descriu que la 

seva detecció obté els mateixos resultats. S’acorda fer una sessió monogràfica sobre 

salut mental al mes de setembre. També s’acorda fer una comissió de treball sobre 

les adscripcions de centres de primària a secundària, per demanda d’una membre 

del Consell. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

1.- Ordre del dia del CEMD extraordinari del dia 16/10/2017: no es va fer Comissió 

Permanent prèvia perquè es va reunir el Plenari per demanda dels membres del 

Consell. 

 

2.- Comissió Permanent: 6/11/2017 

Desperfectes de l’1 d’octubre als centres educatius, sobretot a les escoles Àgora, 

Prosperitat i Tibidabo. 

Clima de tensió i sensació de possible delació de les coses que es diuen a l’aula. 

Es decideixen els temes de l’ordre del dia del 20/11/2017. 

 

3.- Comissió Permanent: 7/3/2018 

Bàsicament es parteix de la mateixa idea que indica l’ordre del dia del 21/3/2018, 

solament s’ordenen les exposicions i s’estableix un temps per a cada un. Les 

explicacions que es volien fer sobre els canvis en la normativa del CEMB i dels CEMD 

passen a Altres. 

 

4.- Comissió Permanent: 14/5/2018 

Es decideix l’ordre dels temes per tractar, que són els que finalment configuren 

l’ordre del dia. 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

1.-Comissió de Treball sobre Salut Mental: 16/4/2018 

- Elecció com a president de Jordi Moncosí. 

- La Xarxa 0-18 ha fet una enquesta als centres educatius 

- Diferencien tres tipologies en salut mental: malestar emocional (motius culturals 

i/o socials), conductes disruptives i patologies mentals 

- A l’escola es podrien treballar, amb certs suports, les problemàtiques no 

patològiques. 

- Es podrien fer coordinacions amb taules de salut mental. 

- La consellera Yolanda Fortes contactarà amb la consellera de Salut, Esther Flaquer, 

per acordar com es pot fer la coordinació. 

 

 



 

2.-Comissió de Treball sobre Salut Mental: 8/5/2018 

- Assistència de la consellera de Salut, Esther Flaquer. 

- La consellera de Salut explica les problemàtiques detectades als centres educatius. 

- La consellera de Salut proposa consultar amb la Taula de Salut Mental del districte 

de Nou Barris, creada el 7/3/2018, la possible assistència de membres del CEMD de 

Nou Barris a les seves reunions. 

- Els directors i directores dels centres públics presents expliquen el seu estudi sobre 

salut mental als centres educatius. 

- Sorgeix la proposta de tenir recursos als centres per poder atendre la problemàtica 

emocional amb teràpia comunitària. 

 

3.- Comissió de Treball sobre Adscripcions de primària a secundària: 27/6/2018 

- Es revisen les adscripcions provisionals presentades pel Consorci, que no són 

oficials ni definitives. 

- Es comenta la falta de claredat de criteris en les adscripcions. 

- Si es vol que l’oferta sigui equitativa per a tothom, sorprèn que certes escoles de 

primària d’alta complexitat siguin destinades, únicament, a instituts d’alta 

complexitat, tot i existir la possibilitat, per proximitat, de ser adscrits a instituts de 

baixa complexitat. 

- Es reivindiquen projectes de ciutat que puguin fer atractiu el districte de Nou 

Barris, sobretot certes zones, i que la població hi tingui sentiment de pertinença. 

- Un membre de la Comissió cercarà informació sobre els resultats de les comissions 

de treball a altres districtes. 

- El resultat que pugui sorgir de la comissió de treball es portarà al CEMD. 

- Pròxima reunió: 18/9/2018. 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

16/10/2017: Acord d’elaborar un manifest sobre els fets de l’1 d’octubre als 

centres educatius i les conseqüències per a la docència 

20/11/2017: Acord per elevar el manifest anterior al CEMB 

21/3/2018. Acord per crear la Comissió de Treball sobre Salut Mental 

6/6/2018: Acord per fer una sessió monogràfica sobre salut mental al mes de 

setembre.  

6/6/2018: Acord per crear una Comissió de Treball sobre les Adscripcions de 

centres de primària a secundària. 

 

 



 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

-Inici de curs. Saül Dalmau, tècnic del Consorci d’Educació. 

-Presentació de la Mesura de govern “Consell Escolar Municipal de Nou Barris, 

consell educatiu de districte”. Consellera d’Educació. 

-Retorn al Pla de xoc. Yolanda Fortes, vicepresidenta del CEMD. 

-Retorn al Pla de xoc. Saül Dalmau, referent del Consorci d’Educació. 

-Informació sobre la identificació feta per la Xarxa 0-18, amb relació a les 

necessitats educatives prioritàries a Nou Barris (síntesi del Pla de xoc). Xarxa 0-18. 

-Oferta escolar del curs 2018-2019 (postobligatòria inclosa). Saül Dalmau, referent 

del Consorci d’Educació. 

-Informació sobre salut mental als centres de Nou Barris (enquesta). Xarxa 0-18. 

-Presentació de la Taula de Salut Mental del districte de Nou Barris.  

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

Presidenta       0% d’assistència 

Vicepresidenta:      100% d’assistència 

Secretari:       100% d’assistència 

Grups municipals del Consell de Districte:   100% d’assistència 

Consorci d’Educació Barcelona:    99% d’assistència 

Entitats:       5% d’assistència 

Directors i directores de centres públics:   100% d’assistència 

Directors i directores de centres concertats: 75% d’assistència 

Docents del sector públic:    50% d’assistència 

Docents del sector concertat:   40% d’assistència 

Famílies del sector públic:    60% d’assistència 

Famílies del sector concertat:   45% d’assistència 

Alumnat del sector públic:    10% d’assistència 

Alumnat del sector concertat:   0% d’assistència 

AMPA del sector públic:    60% d’assistència 

AMPA del sector concertat:    45% d’assistència 

PAS del sector públic:    10% d’assistència 

PAS del sector concertat:    0% d’assistència 

Sindicats del sector públic:    90% d’assistència 

Sindicats del sector concertat:   75% d’assistència 

 

Calendari de la Comissió Permanent: 

6/11/2017 

7/3/2018 

14/5/2018 



 

 

Calendari de plenaris del CEMD: 

16/10/2017 

20/11/2017 

21/3/2018 

6/6/2018 

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

-Manifest sobre els fets de l’1 d’octubre: “Text aprovat pel Consell Escolar de Nou 

Barris el dia 16 d’octubre de 2017”. 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Presidenta  

Janet Sanz Cid 

Vicepresidenta 

Yolanda Fortes Nuñez 

Secretària 

Maria Iborra Cano 

Grups municipals del Consell de districte 

 Juan Medina Rodríguez. BComú 

 Raúl Medina Román. Cs Baixa 

 Noemí Martín Peña. Cs Alta 

 Mario García Gómez. PSC 

Adrià Ventura Ramos. PDeCAT 

 Francisco García Ortiz. PPC Baixa 

 Francisco López Ribera. PPC Alta 

 Joaquim Sangrà Morer. ERC 

Consorci d’Educació Barcelona: 

 Saül Dalmau 

Entitats 

 David Aínsa. SESE 

 Zaida Palet Montero. Coordinadora AVV i Entitats de Nou Barris 

 Jordi March March. Club d’Atletisme Nou Barris 

 Andreu Varela. Plataforma 0-18 Xarxa Educativa de Nou Barris 

Carles Benito Lupiañez. Coordinadora d’Associacions de pares i mares de Nou Barris 

Directors i directores de centres públics 

 Jordi Moncosí Rocandio. Institut Barcelona-Congrés 

 Cristina Fisas Armengol. Escola Tibidabo 

 Àngels Cadena Bordoll. Escola Mercè Rodoreda 

 Ricard Roura. Escola d’Art Superior Deià 

 Xavier Sanz Botey. Institut Galileo Galilei 



 

 

Directors  i directores de centres concertats 

 José Emilio Molina Cruz. CC Molina 

 Francisca Sáez Sánchez. CC Prínceps 23 d’Abril 

 Joan Vives Miracle. CC Bemen3 

Docents del sector públic 

 Anna Porta Brasó. Institut Escola Turó de les Roquetes 

 Àngel Marzo Guarinos. CFA Canyelles 

 Vanessa Rodríguez Rodríguez. Escola Víctor Català 

Docents del sector concertat 

 Pere Casas Armadans. CC Bemen3 

 Eduard Andrés Juliachs. CC Escola Pia Luz Casanova 

Famílies del sector públic 

 Emília Rodríguez Pascual. Institut Escola Turó de les Roquetes 

 Emma Deusdat Lahoz. Escola El Turó 

Famílies del sector concertat 

 Juan José Garzón Calvo. CC FEDAC Amilcar 

Alumnat del sector públic 

 Irene Cano Zambrana. Institut Barcelona-Congrés 

Alumnat del sector concertat 

Vacant 

AMPA del sector públic 

 Miguel de los Santos Almenara. Escola Mestre Morera 

 Meritxell López Cava. Escola Víctor Català 

AMPA del sector concertat 

 Manoli Màrquez Romero. CC FEDAC Amilcar 

PAS del sector públic 

 Sara Codina Aymerich. CFA Canyelles 

PAS del sector concertat 

 Anselmo Berruezo Velasco. CC Escola Pia Luz Casanova 

Sindicats del sector públic 

 Montse Terrones Freijo. CCOO. 

Mireia de la Rubia Garrido. CCOO. 

 Roser Coscojuela. USTEC. 

Sindicats del sector concertat 

 Daniel Checa López. USOC 

 Jordi Puyoles García. UGT 

 

  



 

MEMÒRIA DEL CEMD DE SANT ANDREU 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

Enguany cal destacar la formació de la Comissió d’Inclusió al districte, així com el treball de 

presentació de la metodologia APS, que el curs vinent s’haurà de posar en marxa a la 

secundària.  

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

Dia 23 d’octubre de 2017  

1. Informe de la matriculació del curs 2017-2018  

2. Informe de la Subcomissió de Matriculació  

3. Presentació del projecte de l’Institut Martí Pous.  

4. Presentació i constitució de la Comissió d’Inclusió. 

5. Projectes del Consell de Cooperació i Solidaritat.  

6. Precs i preguntes 

 

Dia 19 d’abril de 2018  

1. Informació de la preinscripció del curs 2018-2019. 

2. Presentació de l’Oficina d’Escolarització al Districte de Sant Andreu.  

3. Informació de les novetats de l’escolarització de 0-3.  

4. Informació sobre l’augment de reserva de places amb NEE. 

5. Presentació i informació sobre el Servei Comunitari i la metodologia APS.  

6. Precs i preguntes 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Dia 10 d’octubre de 2017 

Preparació del Consell Escolar del dia 23 d’octubre 

 

Dia 12 d’abril de 2018 

Preparació del Consell Escolar del dia 19 d’abril 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

No en tenim, més enllà de la Comissió Permanent. 

 

 

 



 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

Han estat sessions eminentment informatives 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

Informe de la matriculació del curs 2017-2018  

Informe de la Subcomissió de Matriculació  

Presentació del projecte de l’Institut Martí Pous.  

Presentació i constitució de la Comissió d’Inclusió. 

Projectes del Consell de Cooperació i Solidaritat.  

Informació de la preinscripció del curs 2018-2019. 

Presentació de l’Oficina d’Escolarització al Districte de Sant Andreu.  

Informació de les novetats de l’escolarització de 0-3.  

Informació sobre l’augment de reserva de places amb NEE. 

Presentació i informació sobre el Servei Comunitari i la metodologia APS.  

 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

  Percentatge de participació: Ple 58%, Comissió Permanent 50% 

Consell Escolar: 23 d’octubre i 19 d’abril 

 

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Presidenta  

Laia Ortiz Castellví 

Vicepresidenta 

Blanca Port Gimeno 

Secretària 

Mònica Cano Baselga 

Victoria Santafé Zapater, cap de depart.  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Grups municipals del Consell de Districte  

Ivan Altimira, Grup Municipal CUP 

Antonio Fortes Gutiérrez, Grup Municipal del PSC 

Carmen Santana González, Grup Municipal del PP 

Blanca Port Gimeno, Grup Municipal de BComú 

Carlos Rodríguez Escudero, Grup Municipal d’ERC 

Marcos Rodríguez Hernández, Grup Municipal de Cs 



 

Maria Ximena Gadea Pintor, Grup Municipal de CiU 

Consorci d’Educació de Barcelona  

Anna Garcia 

Empar Garcia 

Entitats 

Sandra Alcón González, AVV Sant Andreu Sud 

Isidre Gutierrez de Tena Moragas, Dijous Culturals 

César Marcos Pérez, Salesians Sant Jordi - 

Jaume Matas Pedra, AVV La Sagrera 

Carles Mercader Plazas, AVV Sant Andreu Sud 

Armengol Rosell Gemma, AVV Sant Andreu de Palomar 

Mònica Sandoval, coordinadora d’AMPA de centres públics del districte 

Directors i directores de centres públics 

Montserrat Ciuró Muntanya, Institut Doctor Puigvert 

Lidia Hernández Riera, EBM El Caminet del Besòs  

Maica Jiménez Quilez, Escola Baró de Viver  

Lluïsa Serra Garcia-Fraile, Escola Doctor Ferran i Clua 

Titulars de centres concertats 

Jesús Abenza Pérez, Escola l’Esperança 

Aurèlia Miñambres de la Torre, Escola Santíssima Trinitat 

Jaume Tamreu Clarós, Escola Laia  

Sònia Zapata Parcerisas, Escola Bon Pastor 

Docents del sector públic 

Marta Benedico Mora, CEE Pont del Dragó 

Domitila Viñas i Rodríguez, Escola Bernat de Boïl 

Carme Alegre Canudes, USTEC 

Docents del sector concertat 

Mercè Rodó Morral, UGT    

Núria Herrera, USOC 

Ferran Elias Radigales, Escola L’Esperança 

Dolors Espinosa Fernàndez, Escola Jesús, Maria i Josep  

Carme Alegre Canudes, USTEC  

Famílies del sector públic 

Olga Pulido Barberan, Escola La Maquinista  

Josep Maria Ustrell Peñafiel, Institut L’Alzina 

David Serrano Vidal, Escola Ignasi Iglésias 

Famílies del sector concertat 

Silvia Cadenas Marqués, Escola Jesús Maria  

Anna Maria López Domínguez, FEDAC Sant Andreu 

Alumnat del sector públic 

Guillermo Reyes Abad, IES Príncep de Viana  

  



 

AMPA del sector públic 

David Escutia Garcia, Escola Pegaso 

Jaume Solé Pardines, Escola 30 Passos 

AMPA del sector concertat 

Isabel Rodríguez Hernández, Escola Jesús Maria 

Judith Zapata Hernández, CC Mare de Déu dels Àngels  

PAS del sector públic 

Emma Alonso Pons, Escola Pompeu Fabra  

Nerea Sas Cabrejas, Escola La Maquinista 

Celina Trilla, CCOO 

PAS del sector concertat 

Manuel Valencia Rodríguez, UGT 

Eva Piera Cano, CCOO 

 

MEMÒRIA DEL CEMD DE SANT MARTÍ 

 

1.- PRESENTACIÓ 

 

A continuació podreu llegir la memòria del Consell Escolar Municipal del Districte de Sant 

Martí del curs 2017-2018. Trobareu un resum de les principals activitats que s’han dut a 

terme, així com també els temes tractats en les sessions plenàries i comissions permanents 

corresponents. Cal destacar la creació d’una comissió de treball en el si del Consell Escolar 

del Districte de Sant Martí, la qual seguirà treballant al llarg del curs 2018-2019. 

 

2.-RESSENYA D’ACTIVITATS 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

Sessió ordinària, 13/12/2017 

  1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior Plenari del CEMD.  

  2. Comunicacions respecte a l’aprovació definitiva del Reglament de règim 

intern i els darrers canvis en els membres del Consell.   

  3. Presentació de la Mesura de govern de Districte “Sant Martí, districte 

educatiu”. 

Presentació de la Mesura de govern “Consell Escolar Municipal de 

Barcelona, consell educatiu de ciutat”.   

  4. Presentació de les dades d’inici del curs escolar per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona.  

 

 



 

  5. Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les EBM de 

Sant Martí.  

  6. Presentació del manifest del CEMD en defensa de l’escola catalana. 

  7. Torn obert de paraules. 

 

Sessió ordinària, 23/5/2018 

  1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior Plenari del CEMD. 

  2. Presentació de l’oferta inicial del Consorci d’Educació de Barcelona i 

primeres dades de preinscripció.  

  3. Formació de la comissió de treball amb la finalitat d’elaborar una 

proposta per elevar-la al Consorci sobre el nou model d’unitats de referència 

d’escoles de primària en instituts de secundària al districte de Sant Martí. 

  4. Proposta de declaració del CEMD de suport al professorat en relació amb 

les acusacions de suposat adoctrinament a l’escola catalana. 

  5. Torn obert de paraules. 

 

2.2.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Sessió ordinària, 30/11/2017 

Preparació de l’ordre del dia per al proper Consell Escolar. 

 

Sessió ordinària, 7/5/2018 

Preparació de l’ordre del dia per al proper Consell Escolar i concreció de les 

comissions de treball. 

 

2.3.- DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

Sessió ordinària, 27/6/2018 

Formació de la nova comissió de treball del CEMD amb la finalitat d’elaborar una 

proposta per elevar-la al Consorci sobre el nou model d’unitats de referència 

d’escoles de primària en instituts de secundària al districte de Sant Martí. Des del 

Consorci d’Educació de Barcelona es presenta la proposta d’unitats de referència 

per al curs 2019-2020.  

Es pren l’acord de treballar la proposta en el si d’aquesta comissió de treball durant 

el primer trimestre del curs 2018-2019 per elevar-la al CEB. 

 

2.4.- ALTRES ACTIVITATS 

A continuació, s'esmenten els actes i les activitats als quals s’ha participat des del 

CEMD: 

 Seguiment del projecte “Patis oberts”. 

 Taula d’Educació del Districte de Sant Martí. 

 Organització i participació en els Jocs Florals del Districte. 



 

 Procés de matriculació, seguiment i suport de l’escolarització obligatòria. 

 Seguiment de les corals del Besòs. 

 "Camins escolars": diagnòstic, planificació, seguiment i benvinguda a un nou 

camí escolar (Escola Sant Martí). 

 Suport al projecte de jornada compactada a les escoles de primària del 

Besòs, Eduard Marquina i Concepción Arenal. 

 Acte d’inici de curs organitzat conjuntament amb el CRP del districte. 

 Suport, seguiment i participació en relació amb el Programa MUS-E. 

 Participació en la Subcomissió de Garanties d’Admissió. 

 Participació i seguiment de la Comissió d’Absentisme i la Comissió de 

Prevenció del districte. 

 Coordinació amb els serveis educatius del districte (CRP). 

 

3.- DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

 

3.1.- TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 

Sessió ordinària, 23/5/2018 

 Formació de la comissió de treball amb la finalitat d’elaborar una proposta 

per elevar-la al Consorci sobre el nou model d’unitats de referència d’escoles 

de primària en instituts de secundària al districte de Sant Martí. 

 Proposta de declaració del CEMD de suport al professorat en relació amb les 

acusacions de suposat adoctrinament a l’escola catalana. 

 

3.2.- QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 

Sessió ordinària, 13/12/2017 

 Comunicacions respecte a l’aprovació definitiva del Reglament de règim 

intern i els darrers canvis en els membres del Consell.   

 Presentació de la Mesura de govern de Districte “Sant Martí, districte 

educatiu”. 

 Presentació de les dades d’inici del curs escolar per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona.  

 Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les EBM de Sant 

Martí.  

 Presentació del manifest del CEMD en defensa de l’escola catalana. 

 

Sessió ordinària, 23/5/2018 

 Presentació de l’oferta inicial del Consorci d’Educació de Barcelona i 

primeres dades de preinscripció. 

 

 



 

3.3.- PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

Consell Escolar de Districte 

Nombre de sessions: 2 

Nombre de persones: 

- 13/12/2017: 19 persones (49%) 

- 23/5/2018: 15 persones (38%) 

 

Comissió Permanent 

Nombre de sessions: 2 

Nombre de persones: 

- 30/11/2017: 2 persones (29%) 

- 7/5/2018: 4 persones (57%) 

 

3.4.- DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 

 Presentació de la Mesura de govern de Districte “Sant Martí, districte 

educatiu”. 

 Presentació de les dades d’inici del curs escolar per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona.  

 Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les EBM de Sant 

Martí.  

  

4.- COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

President 

Josep Maria Montaner Martorell   

Vicepresidenta 

Carlota Falgueras Marsal 

Secretària: Maialen Toran Ayestarán (alta) 

Grups municipals del Consell de Districte  

Montserrat Barnils i Santanach, Grup Municipal Barcelona en Comú 

Margarita Planas i Liébanas, Grup Municipal Demòcrata 

Xavier Bañón Fàbregas, Grup Municipal PSC 

M. Eugenia Angulo López, Grup Municipal Cs 

Ramón Sabaté Puig, Grup Municipal PP 

Lourdes Arrando Bellés, Grup Municipal ERC-AM 

Daniel Celma Fernàndez, Grup Municipal UP-PA (alta) 

Consorci d’Educació de Barcelona  

Anna Vera i Rigo  

Montse Ardid Amorós 

 



 

Entitats 

Carles Meilán Moñiz, CET 10, Esport i Lleure 

Adelaida Morte Barrachina, Escola d’Adults Àgora 

Bernat Oró, Escola d’Adults Àgora 

José Antonio Minguela Brunat, AE Rakxa 

Directors i directores de centres públics 

Maria Roca i Parpal, EBM Cobi 

Fernández Otamendi, Alícia, Escola Joaquim Ruyra 

Cristina Cadevall i Solé, EBM Diagonal Mar 

Oscar Tàrrega Escrihuela, Institut Barri Besòs 

Pilar Esteve Aparicio, Escola L’Arc de Sant Martí 

Directors  i directores dels centres concertats 

Eduard Miró Saladrigas, Escola Miró 

Ricard Albalat Serra, Centre d’Estudis Montseny 

Jaume de Lamo Arellano, Escolàpies Sant Martí 

Docents del sector públic 

Enric Reverter Valls, Escola Catalònia 

Isabel López Santamaría, Escola Els Porxos 

Docents del sector concertat 

Vacant 

Famílies del sector públic 

Rosalia Melis Martí, Escola Antoni Brusi  

Elisabet Gamez Montferrer, Escola Rambleta del Clot 

Famílies del sector concertat 

Mireia Castillón Fuster, Escola El Clot (baixa) 

Alumnat del sector públic 

Ramon Riera Brichs, CFA La Verneda 

Alumnat del sector concertat 

Vacant 

AMPA del sector públic 

Mónica Rodríguez Cardozo, AMPA Escola Vila Olímpica 

Ivan Sanin Montanuy, Escola La Palmera 

AMPA del sector concertat 

Pablo Auset Vallejo, Escola El Clot 

PAS del sector públic 

Vacant 

PAS del sector concertat 

José Eduardo Terán Arellano, Escola El Clot 

  



 

ANNEXOS DOCUMENTALS 

 

ANNEX DOCUMENTAL 1 

 

El Consell Escolar Municipal de Barcelona, davant els fets succeïts l’1 d’octubre passat, la 

situació política que estem vivint i els atacs que està patint l’escola catalana 

 

MANIFESTA 

La seva condemna als actes de violència indiscriminada per part de les forces de seguretat 

de l’estat que es van viure a moltes escoles de la nostra ciutat i del conjunt del país i que 

van tenir com a conseqüència no només la destrossa de material i instal·lacions educatives, 

sinó sobretot danys físics i emocionals a nombrosos ciutadans. Volem acompanyar i donar 

suport a la comunitat educativa d’aquests centres i del conjunt de la ciutat. Així mateix, 

agraïm l’esforç de totes les persones que dins i fora dels centres educatius van mostrar la 

seva solidaritat i van col·laborar a recuperar la normalitat de la seva vida quotidiana. 

 

Cap situació, cap problema, cap circumstància pot tenir cap altre tractament que el del 

diàleg i el respecte, com els centres educatius de la nostra ciutat i el conjunt de la 

comunitat educativa de Barcelona practiquen cada dia. L’ús de la violència per gestionar 

discrepàncies en l’exercici de drets polítics en un marc de drets humans, és sempre 

injustificable, i només n’és responsable aquell o aquells que l’ordenen i l’executen. 

 

Els centres educatius de Barcelona són i han de continuar sent espais de convivència on la 

comunitat educativa i el conjunt de la ciutadania s’hi ha de sentir acollida, benvinguda i 

segura en totes les circumstàncies. Mai es pot acceptar que s’imposi la por, l’amenaça i la 

violència als centres educatius de la ciutat ni d’enlloc. 

 

Rebutgem i condemnem la campanya de desprestigi contra el sistema educatiu a Catalunya 

i les falses acusacions d’adoctrinament. Aquest fet posa en qüestió, injustament, el conreu 

de la convivència i dels valors humans i el pensament crític que ha caracteritzat sempre la 

pràctica educativa a la nostra ciutat i al nostre país. 

 

La relació entre les famílies i els centres educatius s’ha de basar en la plena confiança, 

sorgida del coneixement mutu i del respecte, així com en una visió crítica i constructiva del 

sistema i de la pràctica educativa, amb un grau elevat de participació i d’implicació de tots 

els sectors de la comunitat educativa, a fi d’afavorir el desenvolupament i l’aprenentatge 

de l’alumnat.  

 

Rebutgem fermament actuacions encaminades a crear un ambient de desconfiança, de 

foment de les denúncies, a qüestionar la tasca dels equips docents, que no tenen res a 

veure amb les necessitats del nostre alumnat i amb un model educatiu compromès amb la 

inclusió i la cohesió social, on tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i dignitat. 



 

En aquest sentit, cal reconèixer que l’escola catalana i el seu model d’immersió lingüística 

ha fet un gran esforç en els darrers anys per acollir, des d’una perspectiva inclusiva, 

alumnat procedent de tot el món, la qual cosa ha estat un factor molt important per 

afavorir la cohesió social. El clima de sospita i persecució que es vol imposar des de 

determinats sectors és un atac directe al nostre model educatiu i a la cohesió social de la 

nostra ciutat i del nostre país. 

 

El sistema educatiu català té com a marc legal vigent la Llei d’Educació de Catalunya i 

també normativa d’àmbit estatal. Els curricula de les diferents etapes educatives es basen 

en els respectius decrets del Govern de la Generalitat de Catalunya, que despleguen els 

corresponents Reials Decrets d’àmbit estatal. Alhora, la funció inspectora prevista per la 

normativa vigent es desenvolupa amb plena competència i normalitat. No s’hi dona, per 

tant, cap desvinculació del sistema educatiu a Catalunya en relació amb el marc normatiu 

vigent, fins i tot en els aspectes que tenen a veure amb les programacions de les diferents 

matèries al llarg de les etapes obligatòries i postobligatòries. 

 

 

Al mateix temps, els Projectes Educatius de cada centre són coneguts i públics i en cap cas 

s’hi observa cap visió discriminatòria, ni cap pretensió d’adoctrinament. Ans al contrari, els 

valors que els PEC recullen unànimement versen entorn el ple desenvolupament de 

l’individu en el si de la nostra societat; la tolerància; el respecte, la solidaritat, el civisme, 

així com la participació i la implicació de tots els sectors de la comunitat educativa, amb la 

mirada posada en la millora educativa de l’alumnat, la inclusió i la cohesió, en un model de 

convivència al servei d’una visió de societat futura més pacífica, més solidària, més 

participativa i més igualitària. 

 

Destaquem i donem tot el suport a la feina dels docents i de totes les persones que 

treballen en els centres educatius de la nostra ciutat i del conjunt del país. Dia rere dia 

desenvolupen amb gran dedicació, eficàcia i professionalitat la seva tasca educativa tot 

oferint a l’alumnat les eines necessàries pel seu desenvolupament, treballen per donar la 

millor resposta a la complexitat i a les necessitats específiques de l’alumnat i les seves 

famílies, per construir cohesió social i donar eines per garantir la igualtat d’oportunitats. 

Tots els qui, formen la comunitat educativa de la ciutat, tenim la responsabilitat 

compartida de promoure, a partir d’una actitud crítica alhora que constructiva, el 

creixement personal dels alumnes, que és, sens dubte, la millor aposta per al futur de la 

nostra societat. 

 

Reivindiquem que els nostres centres són i han de continuar sent espais d’ensenyament i 

d’aprenentatge de valors democràtics i cívics, que fomenten el respecte a la diversitat, a la 

pluralitat, l’esperit crític, l’autonomia personal i el valor de la veritat. Per això rebutgem 

categòricament que la nostra educació sigui doctrinària ni partidista i defensem el sistema 



 

educatiu a Catalunya perquè ha construït la cohesió social d’aquest país amb un model de 

qualitat, d’inclusió i de concòrdia. 

 

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

12 de desembre de 2017. 

 

 

ANNEX DOCUMENTAL 2 

Declaració institucional del CEMB entorn dels atemptats terroristes de l’agost del 2017 

 

Arran dels atemptats del 17 d’agost de 2017, es va considerar necessari reunir de manera 

extraordinària la Comissió Permanent del CEMB per expressar la seva opinió sobre els fets 

ocorreguts i per endegar un procés de treball de cara a elaborar la resposta que la ciutat havia 

de donar, en l’àmbit educatiu, a la situació viscuda. En aquest sentit, es va aprovar la declaració 

institucional següent:  

 

Declaració Institucional del Consell Escolar Municipal de Barcelona 

El 17 d’agost passat es van perpetrar a Catalunya un seguit d’atemptats terroristes que han 

provocat desenes de víctimes. A la Rambla de Barcelona, gent de moltes nacionalitats i de totes 

les edats, persones i famílies que passejaven i gaudien de la nostra ciutat, han resultat ferides i 

mortes. 

Aquestes famílies podrien ser les de cada barceloní i barcelonina. En realitat, són les nostres 

famílies. 

Davant aquests cops d’odi que han sacsejat la ciutat, el Consell Escolar Municipal de Barcelona, 

màxim òrgan de participació de la comunitat educativa de la ciutat, a través de la seva 

Comissió Permanent,  

ACORDA: 

1) Expressar el seu més sentit condol a totes les víctimes, així com als seus familiars i amics. 

Barcelona i la seva ciutadania està al seu costat i els dona tot l’escalf i suport. 

2) Condemnar amb tota la seva energia aquest atac. Un més d’una llarga sèrie d’atemptats 

bàrbars que, de Bagdad a Orlando i Mogadiscio, passant per París, Niça, Londres, Brussel·les, 

Berlín o Manchester, volen imposar el terror, la por i l’odi. 

3) Agrair als servidors públics de totes les administracions la seva ràpida i coordinada resposta, 

així com la cura que estan tenint de les víctimes i dels seus familiars. La ciutat vol reconèixer el 

suport prestat per entitats, empreses i ciutadania que, de forma proactiva i immediata, s’han 

posat al servei de la comunitat en aquest moment tan dur. 



 

4) Constatar que ens sentim acompanyats. Des del primer moment hem rebut mostres d’estima 

i suport d’arreu. Ciutats i gent de tot el món que en les darreres hores ens han fet arribar els 

seus missatges de solidaritat. 

 

5) Transmetre als responsables d’aquests atacs un missatge clar i inequívoc: no ens doblegaran. 

Aquests atemptats covards no canviaran els valors d’una ciutat valenta. No permetrem que 

l’odi i el racisme arrelin entre nosaltres. 

 

6) Finalment, volem expressar el ferm compromís de la comunitat educativa de la ciutat de 

Barcelona en contra del terrorisme i a favor d’una cultura de la pau, i la voluntat de cercar vies 

d’implicació i compromís col·lectiu respecte d’això. 

 

Barcelona seguirà sent una ciutat de pau, orgullosa de la seva diversitat i convivència. La por no 

prevaldrà. Tornarem a voltar per la Rambla i ho farem amb llibertat i amb amor per la nostra 

ciutat i per la vida. 

 

Barcelona, 1 de setembre de 2017 

 

Es va acordar enviar el text a tot el Plenari del CEMB perquè en tingués coneixement. 

Es va acordar sol·licitar al Consorci d’Educació de Barcelona que es fes lectura de la declaració 

ens els actes d’inici de curs que organitzaven els centres de recursos pedagògics als deu 

districtes. 

Es va acordar sol·licitar al Consorci d’Educació que fes arribar la declaració a tots els centres de 

la ciutat. 

Es va acordar sol·licitar a l’IMEB que fes arribar la declaració a tots els centres de titularitat 

municipal. 

Es va acordar que el CEMB enviés la declaració a les federacions d’AMPA perquè la fessin 

arribar a les seves associades. 

 

 

ANNEX DOCUMENTAL 3 

Convivència a les aules en temps de crisi  

 

La situació viscuda arran dels fets de l’1 d’octubre, i els esdeveniments posteriors que s’hi 

van veure associats, van fer que el Govern municipal tingués una preocupació i una 

inquietud, molt compartida amb el conjunt de la comunitat educativa, de poder oferir 

espais i recursos per a aquells que en tinguessin necessitat amb la finalitat de poder 

treballar el tema de la convivència i el de la cultura de pau. Es va considerar molt important 

que les i els representants municipals en els consells escolars dels centres de titularitat 

pública, que les direccions i les titularitats dels centres concertats que així ho estimessin 

convenient des de la seva llibertat, i que la resta d’actors de la comunitat educativa 

(associacions de famílies, associacions de professors, etcètera), que volguessin implicar-s’hi 



 

i participar en aquests recursos, ho poguessin fer. Per això es va dissenyar una acció 

d’emergència titulada “Convivència a les aules en temps de crisi”. Amb aquesta acció s’ha 

volgut proporcionar, des de l’àmbit municipal i a través dels canals de participació dels 

consells escolars, un conjunt de recursos i d’espais de debat i de formació per poder 

treballar aquests elements.  

 

Entre l’11 i el 23 d’octubre de 2017, es van organitzar unes jornades descentralitzades en 

els diferents districtes de la ciutat, adreçades als i a les representants municipals en els 

consells escolars de centre, als representants de les titularitats de l’escola concertada i als 

consells escolars municipals de districte amb el psiquiatra José Ramón Ubieto i el psicòleg 

Jorge Barudy, experts especialistes a treballar, des de la psicologia, les situacions de crisi 

social que es vivien en aquells moments i sobre la seva afectació en l’àmbit educatiu, tant 

escolar com familiar. Aquestes sessions van tenir un seguiment molt important, atesa la 

particularitat del moment en què van tenir lloc, i han donat peu a diferents elements, 

materials i recursos que van quedar disponibles al web del CEMB.  

 

Es va posar també a disposició del conjunt dels consells escolars i de la comunitat educativa 

en general una bibliografia seleccionada de la Biblioteca Artur Martorell, que representa la 

riquesa de materials i de treballs, ja existents en aquests moments, pel que  

fa a convivència, cultura de pau, resolució de conflictes de manera pacífica i positiva, i que 

també està a disposició permanent de qualsevol persona de la comunitat educativa.  

 

 

ANNEX DOCUMENTAL 4 

Recomanació de dies de lliure disposició curs 2018-2019 

Benvolgudes, benvolguts, 

- Atès que encara no s’ha publicat l’Ordre de la Generalitat de Catalunya que 

estableixi el calendari pel curs 2018-2019; 

- Atès que en aquesta ordre habitualment es preveu que els consells escolars 

municipals fixin els dies que convindria que adoptessin tots els centres del municipi;  

El CEMB ha aprovat, en data 29 de maig de 2018, la següent proposta de dies de lliure 

disposició pel curs 2018-2019:  

divendres 2 de novembre de 2018 

divendres 7 de desembre de 2018 

dilluns 4 de març de 2019 

 



 

Si l’Ordre de la Generalitat de Catalunya obligués a canviar aquesta recomanació es 

prendrien les mesures que fossin convenients i es comunicarien oportunament. 

Albert Pérez i Núñez 
Secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona 
 

 

ANNEX DOCUMENTAL 5 

 

Reglament de constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels consells 

escolars municipals de districte 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/documentacio 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/reglament_co

nstitucio_cemb_cemd_gaseta.pdf 

 

 

 

ANNEX DOCUMENTAL 6 

 

La Carta de serveis del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/carta_de_ser

veis_cemb.pdf 

 

 

 

 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/documentacio
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/reglament_constitucio_cemb_cemd_gaseta.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/reglament_constitucio_cemb_cemd_gaseta.pdf


 

 

 

ANNEX DOCUMENTAL 7 

 

· Education 2030 – Declaració d’Incheon i marc d’acció 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/educ

ation_2030-declaracion_de_i_ncheon_y_marco_de_accion_1.pdf 

 

 

ANNEX DOCUMENTAL 8 

 

· Bases per a la provisió de representants municipals als consells escolars dels centres 

docents de Barcelona 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/bases_gaseta_o

ctubre2017.pdf 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/education_2030-declaracion_de_i_ncheon_y_marco_de_accion_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/education_2030-declaracion_de_i_ncheon_y_marco_de_accion_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/bases_gaseta_octubre2017.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/sites/default/files/bases_gaseta_octubre2017.pdf

