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ACTA DEL CONSELL SECTORIAL ESCOLAR 

 
Data: 16 de novembre de 2016, 18h 

Lloc: Seu del Districte de Sants – Montjuïc (C/ Creu Coberta, 104) 

  
Persones assistents:  

Sr. Joan Sanroma, Conseller Educació Grup municipal BeC 

Sra. Clara Balaguer, tècnica territorial  del CEB 

Sra. Montserrat Corrius, Inspectora d’Ensenyament 

Sra. Nuria Lacasa, Directora Escola Mossen Jacint Verdaguer 

Sr. Arnau Art,  Assemblea  groga de Sants 

Sra. Sunta Sogas, Secretariat d’Entitats SHLB 

Sra. Nuria Izquierdo, Consellera Grup municipal CiU 

Sra. Montserrat Lloret, Directora Escola Lloret 

Sr. Victor Ranera, Director Joan Pelegrí 

Sra. Maria Rengel, Dtora. SSPPiT, Districte Sants-Montjuïc 

Sra. Lluïsa Pahissa, Consellera Grup municipal CUP 

Sr. Jose Antonio Calleja, Conseller Grup municipal PPC 

Sr. Jordi Peiró Polo, USOC 

Sra. Concetta Faletra, Ampa Institut Lluis Vives 

Sr. Xavier Boladeras, Ampa Joan Pelegri 

Sra. Laura Casals, Directora Escola Pràctiques  

Sra. Elena Garangou, PAS escola Cal Maiol 

Sra. Roser Vázquez, FETE-UGT 

Sr. Josep Ma. Muñoz, Director CRP 

Sra. Rosa Chiva, CCOO 

Sr. Jordi Tassies, Professor IES Montjuïc 

Sr. Agustí Rubio, Director Institut Lluis Vives 

Sra. Helena Martínez, Alumna IES Domènech i Montaner 

Sra. Amparo Brull, Directora Institut Domènech i Montaner 

Sra. Marisa Escuer, Professora Institut Montjuïc 

Sr. Albert Pérez, Secretari del Consell Escolar de Barcelona 

Sra. Clara Pradas, Secretària del Consell Escolar del Districte 

 

 

 

Ordre del dia 

1) Aprovació de l’acta del Consell anterior 

2) Presentació del nou Secretari del Consell Escolar de Barcelona. Informació sobre el 
procés d’elecció i renovació de membres del Consell Escolar de Districte  

3) Informe d’inici de curs  

4) Informació de la Comissió d’Ampa  

5) Proposta d’activitats del Consell Escolar  

6) Torn obert de paraules  
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1. Aprovació de l’acta del Consell anterior 
 
Joan Sanroma, Conseller d’Educació del Districte, dóna la benvinguda a les persones 
assistents al primer Consell Escolar de Districte del curs 2016-2017. Dóna la notícia de la mort 
de la Directora de l’Institut Mare de Déu de la Mercè, Sra .Maria Cardona, i demana que consti 
en acte el condol que es fa arribar des del Consell. 
 
L’acta de l’anterior Consell va ser enviada per correu als assistents i es dóna per aprovada 
sense més comentaris. 
 
2. Presentació del nou Secretari del Consell Escolar de Barcelona. Informació sobre el 

procés d’elecció i renovació de membres del Consell Escolar de Districte  

 
Joan Sanroma presenta a Albert Pérez, nou Secretari del Consell Escolar de Barcelona que ha 
vingut a explicar els canvis respecte les idees i normativa que s’estan discutint sobre el futur 
dels Consells Escolars. 
 
Albert Pérez , i explica que ocupa la Secretaria del Consell Escolar al mes de maig. En aquell 
moment l’encàrrec que li va fer el Comissionat d’Educació va ser replantejar el funcionament, 
utilitat i enfocament del Consell Escolar. Aquesta necessitat de repensar el Consell Escolar ve 
motivada perquè ja fa 27 anys de la normativa actual i es considera necessari adaptar-la i 
actualitzar-la als nous temps. 
 
Explica que al mes de febrer es presentarà una mesura de govern que és un impuls al projecte 
educatiu de ciutat per fer Barcelona capital de la innovació pedagògica. D’aquesta mesura de 
govern, una de les actuacions fa referència al Consell Escolar, que és el màxim òrgan consultiu 
de la comunitat educativa però que amb la LOMCE no té poder decisori. 
 
El que es pretén és que el Consell Escolar es converteixi en el màxim òrgan impulsor de la 
política educativa a la ciutat: fòrum de debat, espai de seguiment d’avaluació del projecte 
educatiu de ciutat i entenent l’educació no només com l’escolar sinó anar més enllà. La idea és 
passar de Consell Escolar a Consell Educatiu, reestructurant-lo per integrar nous actors de 
l’ensenyament no obligatori (escoles bressol, escoles d’idiomes, educació artística, educació en 
el temps de lleure...), així com les famílies a través de les associacions de mares i pares  i 
entitats del sector. Per poder-ho efectuar es realitza una mesura de govern que obligarà a fer 
canvis normatius.  
 
La intenció es presentar al plenari de l’Ajuntament de desembre o gener aquesta mesura per 
adaptar-la a cada districte, i posteriorment fer 10 mesures de govern específiques per cada 
districte adaptant-les a les característiques dels diferents territoris. 
 
Aquesta mesura govern preveu: 
 

 Modificar els objectius, les funcions i les tasques del Consell Escolar: la normativa ha de 
facilitar la participació perquè actualment no ho fa prou, no hi ha vot electrònic i això fa que 
la participació sigui molt baixa (entre els pares i mares de secundària és del 2%). Pel que fa 
a la composició, addicionalment a incloure els actors de l’educació no formal es vol poder 
incloure els 7 grups municipals que hi ha en aquest mandant, perquè hi siguin tots 
representats. Actualment el decret de la Generalitat preveu que hi hagi 5 representants 
municipals de l’Ajuntament i 5 de la Generalitat. Per tant, caldria modificar-lo per adaptar-lo 
a aquests possibles canvis. 
 

 Convertir el Consell Escolar en un òrgan de treball efectiu: actualment el funcionament i la 
composició és molt rígid i la idea és funcionar amb la metodologia de grup de treball, creant 
grups concrets per a necessitats concretes que treballin i una vegada assolits els objectius 
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s’avaluïn els resultats i es dissolguin. Aquest grups de treball a la mesura es diran 
Comissions ja que és el que preveu la norma.  
 

 Traspàs a districte: l’objectiu és adaptar la mesura al territori, fet pel qual s’hauran 
d’elaborar nous reglaments per incloure aquests nous actors esmentats i fer 10 mesures de 
govern, una per a cada districte. Es vol aprofundir en la relació entre Consell Escolar 
Municipal i els Consells Escolars de Districte i, a la vegada en la relació entre els 10 
Consells de Districte. Actualment hi ha poca comunicació i no s’aprofita la feina ben feta 
d’altres districtes. És per aquest motiu que es vol millorar la coordinació entre ells. El 
Consell Escolar de Districte haurà de participar en el disseny, seguiment i avaluació dels 
projectes educatius de districte i/o de barri. 
 

 Paper dels representants municipals del Consells Escolars de Centre: són la primera 
referència i línia de treball de l’Ajuntament als centres. Es vol aprofitar molt més la seva 
feina, s’ha desenvolupat un espai de treball col·laboratiu amb una eina de recollida de 
dades. 

 
Per tant, les tres grans potes de la mesura són: la ciutat, els districtes i els representants. 
 
Pel que fa al calendari, una vegada presentada la mesura (desembre o gener) començarà el 
procés de renovació de reglaments. La reforma del Reglament de Règim Intern i el Reglament 
de Constitució depèn de l’Ajuntament. Finalment per al canvi en el Decret de Composició del 
Consell Escolar, l’Ajuntament ha d’instar a la Generalitat que ho faci. Si no s’arribés a temps a 
aquesta última part es podrien implementar els canvis dels reglaments i incorporar els nous 
membres com a convidats fins tenir tot el procés completat.  
 
Finalment Albert Pérez es posa a disposició del Districte per col·laborar i ajudar-los en tot allò 
que els hi sigui necessari durant aquest procés de reformulació del Consell Escolar. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules:  
 

 La Sra. Concetta Faletra pregunta si això afecta a aquestes eleccions i Albert Pérez respon 
que no, serà per les properes eleccions. A nivell de ciutat es preveu poder tenir-ho engegat  
al primer semestre del 2017 i a nivell de districte, presentar a plenari al setembre o octubre 
del 2017. 

 

 Es recorda que les comissions i aquesta manera de treballar ja es feia abans i que 
actualment s’ha perdut. Veu positiu l’intercanvi entre districtes que també es feia abans. 
Albert Pérez coincideix en l’opinió i demana ajuda per donar contingut a tota la mesura de 
govern i que serveixi per treballar de veritat. Recorda que és molt important poder avaluar 
la feina feta una vegada acabada per treure conclusions. Proposa que entrin a la web del 
Consell Escolar on es pot consultar tota la informació.  

 

 Hi ha una membre del Consell Escolar Municipal que s’ha jubilat i es pregunta què s’ha de 
fer. Clara Pradas contesta que es posarà una plaça a finals d’any o principis de gener amb 
la llista de gent que ha de renovar, i una vegada constituït el Consell Escolar de Districte, 
s’escollirà els representants pel Consell Escolar Municipal. Clara Pradas comenta que 
costa molt trobar candidats per formar part dels Consell Escolar i que caldria buscar una 
fórmula per millorar aquesta participació. Albert Pérez respon que la normativa és 
rebuscada però que ha de ser prou flexible per adaptar-se a una realitat diversa i que això 
s’haurà de tenir en compte en la nova normativa. Els Consells Escolars de Centre han de 
tenir les seves pròpies normes de funcionament, a l’hora de redactar-les és important que 
els centres tinguin en compte la seva realitat ja que cada centre és un món i la normativa 
permet fer-ho. Posa a disposició del Consell una adreça de correu electrònic 

(femeleccions@bcn.cat) per resoldre dubtes per escrit per tal que les respostes siguin 

contrastades i adequades. 

mailto:femeleccions@bcn.cat
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Albert Pérez s’acomiada i Joan Sanroma li agraeix la seva assistència i explicació. 
 
3. Informe d’inici de curs  

 

Joan Sanroma presenta a Clara Balaguer, qui dins del Consorci d’Educació de Barcelona és la 
delegada territorial del Districte de Sants-Montjuïc i també del Districte de les Corts, realitzant 
les funcions d’enllaç entre el Districte i el Consorci. 
 
Clara Balaguer procedeix a explicar l’Informe d’inici de curs 2016-2017 a la ciutat de Barcelona 
i específicament al Districte de Sants-Montjuïc: 
 

 Si es contemplen els cursos d’infantil (2n cicle), primària, ESO i educació especial, el total 
d’alumnes en centres públics d’aquest curs respecte el curs passat ha augmentat en 1.022. 
Pels centres concertats l’augment ha sigut de 188 alumnes.  
 

 P·3: s’observa a nivell de ciutat una tendència de pas d’alumnes dels centres concertats als 
públics, però aquesta tendència no es compleix al Districte de Sants-Montjuïc. El Consorci, 
amb el Padró 2013 pel Districte preveia 47 grups. Finalment i després de la matrícula el 
total de grups per aquest curs és de 49, quedant un total de 93 vacants. Finalment es 
presenta el número de centres públics i concertats, grups, alumnes i vacants pel curs de P3 
a totes els barris del Districte. La ràtio d’alumnes / grups als centres públics a nivell de 
ciutat ha passat de 23.9 a 23.3. 

 

 1r ESO: s’observa un petit augment també de l’alumnat dels centres públics respecte dels 
concertats a ciutat però, tal com passa a P3, aquesta tendència no es compleix pel Districte 
on els centres concertats mantenen el número d’alumnes i els centres públics en 
disminueixen 40. La ràtio d’alumnes / grups als centres públics a nivell de ciutat ha passat 
del 29.3 a 28.8. A nivell de Districte però, el 54.5% dels centres públics tenen una ràtio de 
30 alumnes o més per grup i el 45.5% una radio de 31, 32 o 33 alumnes per grup. En 
relació als centres concertats hi ha hagut la reducció d’un grup respecte l’any passat. 

 

 Professorat: a nivell de ciutat hi ha 46 centres amb projectes nous de direcció, dels quals 2 
són del Districte (Escola Jaume I i Escola Francesc Macià). Hi ha 551 llocs específics 
(increment del 67% respecte l’any passat) en perfils professionals adaptats al projecte 
educatiu del centre. Tot i això 55 llocs específics demanats no s’han pogut cobrir i han 
passat de nou a ser llocs ordinaris. 

 

 Obres: pel que fa al Districte, durant l’estiu s’han realitzat importants obres a l’Escola 
Bàrkeno que es van allargar fins més enllà del setembre. L’Institut XXV Olimpíada ha 
realitzat millores en el sistema de seguretat. L’Escola Poble-Sec ha realitzat adequacions 
d’espai per a noves necessitats d’escolarització.  

 

 Programa de suport als centres educatius amb necessitats específiques: es disposa d’una 
dotació econòmica de 300.000€ per a tota la ciutat. Des de l’any passat s’està 
caracteritzant els entres que necessitarien un suport econòmic en funció de 7 factors de 
risc determinats per tal d’elaborar projectes per revertir-los. El quatre àmbits de suport que 
es contemplen en aquest programa són: material educatiu, suport a activitats, projectes 
d’apoderament de famílies i despeses de funcionament. El desenvolupament d’aquest 
projecte està previst que sigui realitzat durant l’any 2017. Al Districte de Sants-Montjuïc, la 
majoria dels centres de primària i secundària tindran algun tipus d’ajuda provinent d’aquest 
programa. 

 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
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Arnau Art pregunta si davant de les ràtios tan altes que hi ha a secundària, hi ha la previsió de 
construir algun institut nou al Districte. Clara Balaguer respon que no hi ha la previsió de 
construir cap nou centre però si de treballar per poder reforçar els projectes educatius dels 
instituts de secundària del Districte. Montserrat Corrius respon que cal fixar-se en la dada que 
diu que la meitat dels grups de 1r d’ESO estan per sota de 30 alumnes, ja que això pot 
significar que estiguin a 24 o 25 alumnes per grup i que en general les ràtios no són altes. 
Apunta que  sobretot és difícil ajustar-les en el cas de les concertades perquè els alumnes 
pugen de 6è. Afegeix que un altre fet que fa que els ràtios reals no siguin tant alts és que els 
programa que s’apliquen permeten que la majoria d’hores curriculars estiguin desdoblades. 
 
Diferents membres del Consell demanen que es treballi amb els centres amb ràtios més 
elevades per veure què es pot fer i que no es vagin pujant els ràtios amb el temps. Montse 
Corrius  respon que és molt difícil ajustar a la ràtio exacta ja que també cal tenir en compte els 
repetidors, i que cal pensar que 31 alumnes en una aula és un desajust que no es considera 
molt alt. Recorda que la LOMCE permetia un 20% d’augment de la ràtio si el centre ho 
demanava. Clara Balaguer conclou que aquest anàlisi que demanen es farà però des d’una 
perspectiva més de globalitat de Districte que no centre a centre.  
 
Joan Sanroma respon que en resposta al que ha dit l’Arnau, tot i que no hi ha previsió de 
creació d’un Institut nou per l’any que, se sap que a la Marina i la Bordeta hi haurà un 
creixement de població degut a la nova construcció i demana al Consorci que ho tinguin en 
compte per poder planificar la creació d’algun nou centre en cas que sigui necessari. Clara 
Balaguer contesta que aquest fet es té en compte i que s’ha d’estar en contacte amb el districte 
per tal de poder-ho anar planificant. 
 
Es comenta que a molts centres hi ha augments de ràtio d’un o dos alumnes per tal d’evitar la 
matrícula viva i que es fa de manera conscient. Finalment s’arriba a la conclusió que tot i que 
abans les ràtios permeses eren molt més altes, el que cal és treballar per aconseguir la situació 
òptima fent les ràtios més baixes ja que donen millors resultats, és per això es tendeix a 
desdoblar grups. 
 
 
4. Informació de la Comissió d’AMPA 

 
Concetta Faletra  explica que ja s’ha començat a treballar aquest curs amb la realització de 
formacions on explicar què són els Consells Escolars. La primera sessió ha sigut informativa i 
la segona sessió, cap al febrer, es realitzarà amb els membres escollits i serà gestionada 
també des de la FaPaC. Comenta que no hi ha hagut molta assistència d’AMPES a aquesta 
primera formació i que això pot ser degut a que no n’hi ha massa que siguin noves, en 
contraposició a fa dos anys que moltes eren noves i l’assistència a la sessió informativa va ser 
molt superior. 
 
Concetta comenta que també s’està treballant per fer una conferència amb la Fundació Vicki 
Bernadet on la temàtica serà la prevenció d’abusos a menors. Per altra banda es realitzarà un 
intercanvi d’experiències entre AMPES tal i com s’ha fet altres anys ja que les experiències 
anteriors van donar molt bons resultats, s’està començant a preparar. 
  
Joan Sanroma comenta que seria bo poder fomentar la participació de més AMPES a les 
activitats i consells ja que la participació actual és baixa, especialment en el cas dels instituts. 
Clara Pradas comenta que caldria buscar la manera per fer que els pares i mares implicats a 
les AMPES a les escoles d’infantil i primària continuïn una vegada els seus fills passen a 
l’institut. Diversos participants del Consell coincideixen en que a partir de l’institut és on costa 
més que els pares participin tant de les votacions com de formar part de les AMPES. Es 
comenta que si es pogués realitzar el vot per a l’elecció del Consell Escolar de manera 
electrònica molt possiblement la participació augmentaria significativament. 
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5. Proposta d’Activitats del Consell Escolar 
 
Joan Sanroma explica les propostes que han sortit des de la Comissió Permanent: 
 

 Tal i com s’ha parlat en punts anteriors una de les propostes és la dinamització de les 
AMPES per aconseguir una major participació, cal pensar quines serien les millors idees 
per afavorir aquest aspecte. 
 

 Caldria que el Consell Escolar estigués assabentat de les activitats educatives que s’estan 
desenvolupant dins del Pla de barri de la Marina. No és necessari crear una comissió però 
estaria bé fer un seguiment del que es fa a les escoles implicades, juntament amb les 
direccions dels centres i les AMPES. S’intentarà anar explicant a cada Consell quines són 
les actuacions que s’hi estan desenvolupant per donar-les a conèixer. 
 

 Realització de xerrades o debats de diversa temàtica que es consideri rellevant i 
d’actualitat. Es proposa el tema d’innovació educativa, aprofitant que és un tema molt 
actual. Addicionalment a una xerrada amb persones expertes en la matèria, a final o 
principi de curs, es podria fer una mostra o jornada on les escoles poguessin exposar les 
bones pràctiques organitzatives, de funcionament dels centres o experiències en relació a 
aquesta matèria. Es podria crear una comissió o grup de treball per anar tractant aquest 
tema durant l’any i poder realitzar a final d’any alguna d’aquestes activitats, no només a 
nivell de Consell Escolar sinó fer-la extensiva al Districte per donar a conèixer la feina que 
realitzen les escoles.  

 
Joan Sanromà demana que si hi ha altres idees es facin arribar perquè puguin recollir-les i 
veure si hi ha pressupost per desenvolupar-les. 
 
A continuació s’obre un torn de paraules: 
 
Es comenta que un altre tema que es podria tenir en compte pels debats o xerrades són els 
deures escolars per veure les diferents experiències que es realitzen al Districte. És un tema 
que podria interessar tant a famílies com a escoles. La Inspectora respon que cal pensar bé qui 
ha de ser el receptor d’aquestes activitats i amb quina finalitat es fan ja que des del Centre de 
Recursos hi ha una Pla de formació de Zona que engloba tot el Districte i que ofereix formació 
a la zona en funció dels tipus de perfil educatiu que hi ha als Serveis Educatius. Joan Sanroma 
respon que aquestes activitats estaran dirigides a tota la comunitat educativa i que per tant, no 
serà treballar en paral·lel al Centre de Recursos ja que ells també estan dins del Consell 
Escolar. Clara Pradas recorda que fa temps que s’està intentant dinamitzar una Comissió de 
Participació potent que funcioni i desenvolupi aquest tipus d’activitats. Joan Sanroma respon 
que estaria molt bé que el Consell Escolar tingués la informació per promoure les bones 
pràctiques que s’estan desenvolupant des dels centres educatius del Districte i que no quedi 
desapercebut o explicat exclusivament per la premsa. 
 
Es recorda que el dia 30 de novembre hi ha unes jornades des de l’Ajuntament sobre innovació 
educativa emmarcades en el Dia Internacional de la Ciutat Educadora i que el grup de Xarxa 
d’Escoles Històriques hi participa. 
 
Clara Pradas diu que actualment hi ha una llista de distribució que correspon a la Comissió de 
participació. L’enviarà ampliada perquè els assistents al Consell puguin proposar idees i 
posteriorment treballar-les. 
 
Joan Sanroma recorda que el Districte dóna un premi als treballs de recerca de batxillerat que 
tinguin com a temàtica el Districte de Sants-Montjuïc. Es comenta que la idea és molt bona 
però que per la propera vegada es faci arribar la informació amb més temps. 
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6. Torn obert de paraules 

 
Amparo XXX comenta que el Districte de Sants-Montjuïc té l’alumne, de l’Institut Domènech i 
Muntaner, amb la nota més alta de tota Catalunya dels Premis Extraordinaris de Batxillerat. A 
més a més dos alumnes més del Districte també han tingut reconeixements dins d’aquests 
premis. 
 
Concetta demana si les actes es podrien enviar amb més temps d’antelació i no només abans 
dels Consells ja que és una eina que facilita treballar les idees que es van recollint en els 
Consells. 
 
Es demana fer constar en acta que l’Escola Lloret fa 70 anys i que ja estan a la quarta 
generació. Així mateix es recorda que l’escola Proa fa 50 anys. 
 
Sense cap més comentari s’agraeix l’assistència i es dóna per finalitzada la sessió. 
 


