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 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

 Curs 2018-2019 

 Data: 14 de març de 2019 

 Hora: 18 h 

 Lloc: Sala Ernest Lluch. Seu del Districte de Ciutat Vella 

 

Assistència: 

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

● M. José Chacon, Consellera PDeCAT 

● Julia Barea Sánchez, Consellera C’s 

● Oriol Casabella, Conseller PSC 

● Judit Lorita, Serveis Educatius de Ciutat Vella-CEB 

● Laura Tolosa, Escola Collaso i Gil 

● M Rosa Cucurulls, Escola Milà i Fontanals 

● Marta Vidal, Institut Verdaguer 

● Isabel Gargallo, Institut Milà i Fontanals 

● M. José Toro Durán, EBM La Mar 

● Cristina Abelló, Institut Milà i Fontanals 

● Emma Sallent, Institut Joan Salvat Papasseit 

● Eduard Maza, Escola Pia Sant Antoni 

● Laura E. Clemente Vives, Escola Collaso i Gil  

● Gemma Xarles, famílies Escola Pere Vila 

● Ivan Bercedo, famílies Ins Verdaguer 

● Rubén Carnero Rivas, famílies la Salle Comtal 

● Marc Torrell Faro, famílies Escola Mediterrània 

● Glòria Vives Cabedo, famílies Escola Sagrada Família-Avinyó 

● Verònica Velasco, famílies La Salle Comtal 

● Remei Fabregat Fernández, alumna EOI Drassanes 

● Manuel Gómez Baudet, alumne Ins Narcís Monturiol 

● Mercè Garet, Fundació Tot Raval 

● Olga Galles, Casal dels Infants 

● Jordi Ivorra de Rialp, AE Ciutat Vella 

● Esther Zamora, PDC Barceloneta 
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● Helena Bové Barberan, Assoc. Gabella 

● Juanan Montero Nicolau, AE Ermessenda 

● Júlia Quintela, secretària Consell Escolar Municipal Districte  

 

Convidats:  

● Elisa Palau Costa, EBM Aurora 

 

Ordre del dia 

Sessió extraordinària 

1. Constitució del nou Consell Escolar de Ciutat Vella. 

2. Presentació del procés d’elecció al Consell Escolar de Barcelona 

3.  Precs i preguntes 

Sessió ordinària  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Oferta inicial per al curs 2019-2020 i informació sobre el procés de preinscripció i matrícula.  

3. EBM Aurora. Presentació del nou model de l’Escola Bressol.  

4. Nou Pla d’Educació de Ciutat Vella. Procés d’elaboració i estat de la qüestió.  

5. Torn obert de paraules. 

 

Sessió extraordinària 

La consellera dóna la benvinguda al Consell escolar i explica el contingut de la sessió 

1. Constitució del nou Consell Escolar de Ciutat Vella. 

Es constitueix el nou CEMD de Ciutat Vella amb els nous membres electes.  

 

2. Presentació del procés d’elecció al Consell Escolar de Barcelona 

Es presenta el procés i el calendari de les eleccions, així com els diferents sectors amb membres 

electes.   

La consellera remarca que hi ha 3 membres del consell escolar de Ciutat Vella en el Consell escolar 

Municipal de Barcelona.  

 

Sessió ordinària  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
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S’aprova l’acta anterior amb la incorporació d’ una esmena que va arribar per correu electrònic. A la 

llista d’assistents faltava Isabel Gargallo, directora de l’Ins Milà i Fontanals.  

 

2. Oferta inicial per al curs 2019-2020 i informació sobre el procés de preinscripció i matrícula.  

Presenta la Judit Lorita, directora del Centre de Recursos Pedagògics de Ciutat Vella.  

Es presenta el calendari de preinscripció i matrícula del curs 2019-2010, que comença el 29 de març. 

Presenta l’oferta inicial per a P3 i 1r d’ESO. En general hi ha més oferta que demanda estimada.  

El curs passat va haver-hi un augment de la demanda d’escola pública i per aquest curs l’oferta 

inicial s’amplia a un grup a l’escola Collaso i Gil.  

Confirmar també que l’Ins Pau Claris torna a sortir amb una oferta de tres grups.  

Pregunten sobre l’oferta concertada de l’ESO que no ha sortit. També sobre l’oferta de cicles 

formatius.  

Hi ha una intervenció sobre el pas de 6è a 1r d’ESO. Pregunten sobre el mapa escolar per evitar la 

fuga d’alumnes. També es comenta que en la comissió de districte s’havia proposat tenir centres de 

fora del districte adscrits a instituts de Ciutat Vella. Judit Lorita comenta que sap que és una de les 

reivindicacions de Ciutat Vella i que les direccions comenten que s’han d’evitar greuges 

comparatius.  

Sobre la manca de dades de FP es comenta que és una reivindicació que esperem que amb el Pla 

d’Educació de Ciutat Vella es pugui aconseguir amb la incorporació de l’educació al llarg de la vida 

com a un dels eixos del pla.  

La Gemma Xarles comenta que els canvis que hi ha hagut a l’Eixample poden perjudicar als instituts 

de Ciutat Vella.  

La Marta Vidal, directora de l’Ins Verdaguer, vol aclarir alguns comentaris que ha sentit sobre que 

l’Institut es queda amb moltes places buides. Diu que el fet de que s’ompli l’Ins Pau Claris, no vol dir 

que l’Ins Verdaguer no tingui demanda de places.  

L’Eduard Maza comenta que el calendari de matrícula és molt curt i no hi haurà temps per 

matricular tots els alumnes nous. Es comenta que és un decret de la Generalitat, però es traspassarà 

al Consorci d’Educació.  

La consellera comenta tots els treballs que s’estan fent (Xarxes pel Canvi, nous batxillerats....) fa que 

els itineraris educatius siguin de qualitat.  
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3. EBM Aurora. Presentació del nou model de l’Escola Bressol.  

La Consellera presenta el nou model d’escola bressol al barri del Raval, amb la inauguració de l’EBM 

Aurora.  

- Horari 

- Grups 

- Equip educatiu 

- Equip de suport educatiu 

- Preus públics dels grups de diversificació 

- Espai familiar socioeducatiu. Objectiu, persones destinatàries, serveis bàsics 

La directora agraeix l’acollida rebuda per la xarxa comunitària del Raval. L’escola està quasi plena i 

per normativa s’està treballant en la llista d’espera. A partir d’avui les places estan obertes al barri 

amb priorització de casos provinents de Serveis Socials. Segurament les places s’ompliran de 

seguida.  

4. Nou Pla d’Educació de Ciutat Vella. Procés d’elaboració i estat de la qüestió.  

Procés d’elaboració del pla d’educació de Ciutat Vella.  

- Fases 

- Grup Motor 

Aquest Pla parteix del pla anterior que acaba al 2018. En aquest s’han afegit algunes línies com és la 

vertebració amb les universitats i l’educació al llarg de la vida. 

S’han incorporat tots els grups polítics i s’han recollit alguns dels seus suggeriments.  

Es va fer un Consell escolar extraordinari en la fase 2 i en la fase 3 es van fer 5 debats amb temes 

diferents.  

Es vol garantir continuïtat del pla anterior i amb noves línies.  

Propers passos:  

- 19 de març, presentació de la MG en el Ple de Districte.  

- 28 de març: convocatòria ampliada del CEMD per a la presentació del Pla i també es presentarà 

el Pla de xoc contra la segregació escolar.  

- 2n trimestre 2019: constitució comissió seguiment del Pla, l’òrgan on pivotarà la priorització i 

seguiment del pla.  

- A partir de l’abril, hi haurà una definició de la planificació operativa.  
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5. Torn obert de paraules. 

Manuel Gómez, representant d’alumnes de públics de l’Ins Narcís Monturiol explica la iniciativa Friday 

for Future. Demà, divendres a les 12 h a Plaça Universitat  hi haurà una gran manifestació convocada per 

estudiants de 98 països. La previsió és que cada divendres els instituts i algunes AMPA/AFA es 

mobilitzin.  

Insta a que des dels centres es facin accions al voltant d’aquest tema.  

Ruben Carnero, representant famílies de La Salle Comtal, pregunta sobre la disminució de les beques 

per a activitats extraescolars i si això continuarà en les activitats d’estiu. També vol fer una apreciació 

sobre el llibret de les Portes Obertes, on els centres concertats surten amb una tipografia i uns colors 

molts uniformes, poc destacats.  

Mercè Garet, de la Fundació Tot Raval explica la sessió del grup d’Educació Comunitària del Raval del 21 

de març i convida a la participació.  

Juanan de l’AE Ermessenda dona les gràcies per obrir la participació en un espai educatiu a una entitat 

de lleure.  

Sergi de l’AECV explica que volen obrir un grup de noies joves per tractar qüestions de gènere, vinculats 

a l’esport, per fer un documental i fer difusió sobre aquest tema. Encoratja als instituts que els pugui 

interessar per a treballar-ho.  

La consellera agraeix la participació de l’alumnat en una iniciativa com aquesta i ofereix la col·laboració 

del districte per poder treballar alguna acció conjunta.  

Sobre les beques per a activitats esportives extraescolars es recull la pregunta i es donarà la informació.  

També es traslladarà als departaments corresponents aquesta apreciació sobre el disseny en el llibret de 

les portes obertes .  

L’Helena de l’Associació Gabella i el Jordi de l’AECV, puntualitzen el tema de les beques. Sobre les 

beques esportives expliquen que hi ha hagut un augment de demandes molt important i s’han prioritzat 

les famílies amb menys recursos. En relació a les beques d’estiu, hi ha un reajust en els trams de la base 

econòmica de les famílies.  

Finalment, es dóna per acabada la sessió.   


