
 

 

  

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

 Curs 2020-2021 

 Data: 24 de novembre de 2020 

 Hora: 17.30 h 

 Lloc: Virtual 

 

Assistència: 

● Patrícia Martínez, Consellera del Districte de Ciutat Vella 

● Natàlia Martínez, Consellera del Districte de Ciutat Vella 

● M. José Chacon, Consellera Junts per Catalunya 

● Alba Segura Gomila, Consellera ERC-AM 

● Tahir Rafi Khanum, Conseller C’s 

● Yolanda González Tavira, Consorci d’Educació de Barcelona 

● Judit Lorita, Consorci d’Educació de Barcelona 

● M. José Toro Durán, EBM La Mar 

● Laura Tolosa, Escola Collaso i Gil 

● Marta Vidal, Institut Verdaguer 

● Cristina Abelló, Institut Milà i Fontanals 

● Emma Sallent, Institut Joan Salvat Papasseit 

● Eduard Maza, Escola Pia Sant Antoni 

● Laura Clemente, PAS Escola Collaso i Gil 

● Montserrat López Tolosana, famílies Ins Salvat Papasseit 

● Josefina Sabaté, famílies Escola Castella 

● Verònica Velasco, famílies La Salle Comtal 

● Remei Fabregat, alumnat EOIBD 

● Mercè Rodó, FETE-UGT 



 

 

● Mercè Garet, Fundació Tot Raval 

● Esther Zamora, PDC Barceloneta 

● Jordi Ivorra, Associació Esportiva Ciutat Vella 

● Laia Serraima, Associació Esportiva Ciutat Vella 

● Sergi Cobas, Associació Esportiva Ciutat Vella 

● Júlia Quintela, secretària Consell Escolar Municipal Districte  

 

Convidats:  

●  Sergi Sacristan, Junts per Catalunya-Educació 

●  Jennifer Thiers, AFA Escola Vedruna-Àngels 

 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Dades i mesures d’escolarització. Valoració d’inici de curs. 

3. Projectes a l’espai públic. Ampliem els espais escolars i Protegim les escoles.  

4. Situació actual de la comunitat educativa de Ciutat Vella.  

5. Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-19. 

6. Declaració del Consell Educatiu Municipal de Ciutat Vella instant a la Generalitat a 

l’aprovació del Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment 

d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. 

7. Torn obert de paraules. 

 

La Consellera de districte, Patrícia Martínez obre la sessió i dona la benvinguda. 

En la comissió permanent es va decidir l’ordre del dia. Aquest consell vol ser una posada en 

comú del moment en el que estem i dels reptes que hi ha al davant.  

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena 

2. Dades i mesures d’escolarització. Valoració d’nici de curs 



 

 

Es presenten les dades d’escolarització de les escoles bressol del districte. Aquest és un curs 

diferent al que hi havia hagut per això no es presenten les dades comparatives. La matrícula és 

inferior a l’habitual. Des del mes de juny hi han 70 baixes. Actualment hi ha 40 vacants totals. 

S’ha arribat a un acord en que els grups de 2-3 anys es deixen a ràtio de 18 alumnes per aula. 

Valoració d’inici d curs: s’ha complert el pla d’obertura de les escoles bressol municipals.  

Yolanda González presenta les dades de P3. Es va augmentar un grup a l’Escola Collaso i Gil. Hi 

ha poques variacions perquè aquest any hi ha menys moviments. A l’escola concertada hi ha 

més vacants, s’han hagut d reduir 2 grups i un altre ha perdut el concert. 

A secundària hi ha un grup més de 1r d’ESO a l’Ins Milà i Fontanals.  

Valoració d’inici de curs:  hi havia molta incertesa. Els centres educatius han hagut de treballar 

molt amb instruccions que anaven canviant i modificacions dels seus plans d’actuació, segons 

les instuccions que Salut anava marcant. Els Plans d’Actuació estan penjats a les seves web i 

s’han aprovat en els seus Consells Escolars.  

Es mantenen tots els centres escolars oberts a Barcelona, amb grups confinats, però no hi ha 

traçabilitat. Els positius no han contagiat a la resta dels grups bombolla. Hi ha hagut una gran 

feina per part de tots els equips.  

L’Oficina EduSalut s’ha creat per adaptar les mesures de prevenció i protecció de la salut 

revistes pels departaments d’Educació i Salut per als centres educatius de Barcelona davant la 

gestió dels casos de COVID.  

També s’han creat 6 places de mestres de claustre itinerant. Docents que cada dia van a 

centres diferents en funció de les necessitats.  

S’ha fet lliurament d’equips de protecció als centres i s’ha establert un canal de comunicació 

directe amb les escoles a través del Telegram on s’informa ràpidament dels canvis i de les 

novetats.  

Per al curs 20-21 el Departament d’Educació estableix el Pla de Millores d’Oportunitats 

Educatives en 117 centres a tota Catalunya, 80 a la ciutat de Barcelona.  La relació de centres 

encara no és pública, però es destinen 4.000.000 €. Hi ha diners que van directament als 

centres per reducció de barreres econòmiques per despeses de sortides i material, 

acompanyament i motivació, suport a l’alumnat, reforç d’atenció educativa i amb un paper 

important de les entitats del territori.  

Judit Lorita presenta el Pla d’acceleració de la digitalització. Estableix una dotació de 300.000 

portàtils per a tota Catalunya i per a tot el professorat. 

La demanda es va fer a través d’un portal que recull les resposta de d’aparells i aplicatius que 

els centres necessiten per a 3r, 4t d’ESO, Batxillerat i cicles formatius de GM i alumnat de 1r 2n 

ESO i 5è i 6è de primària que no disposin de dispositius. S’han assignat de forma nominal a 

l’alumne però és un material que entra a formar part del centre. Tot el professorat. 



 

 

Hi ha un suport d’un mentor digital que s’acaba a final d’any, però potser s’amplia fins a final 

de curs per a que arribi a tots els centres.  

Encara que sembli lent i s’està fent l’esforç per a que el material arribi als centres en 

condicions òptimes.  

També el CEB amb l’Ajuntament estan iniciant el projecte FADA, d’assessorament digital a les 

famílies. Començarà a Ciutat Vella i a Nou Barris i es crearan uns punts de suport per atendre 

les demandes de les famílies.  

En el torn de preguntes, Mercè Garet demana si poden anar compartint la informació que es 

va obtenint.  Entén que el repartiment de dispositius s’està fent , però potser que hi haurà 

alumnat que no tindran dispositius fins el proper curs. Si des del Consorci es contempla la 

formació de les famílies cal que ens coordinem, perquè també s’ho estan plantejant des de les 

entitats.  

Josefina Sabaté pregunta si els portàtils desprès s’han de tornar i si també es contempla la 

formació de famílies que no són de 5è i 6è. 

Cristina Abelló vol un aclariment sobre els dispositius per a grups confinats. I si els Mestres 

itinerants són per Ciutat Vella 

També vol saber si els dispositius que es lliuren són a més dels que es van lliurar a l‘abril i maig. 

I si hi ha varis germans, es lliura un per unitat familiar o per cada germà.  

Al mes d’abril es van recollir dades. Ara s’han tornat a demanar aquestes dades. Hi ha molta 

variació? 

Eduard Maza, vol exposar una queixa de que a les concertades també hi ha famílies 

vulnerables i s’han quedat fora del pla de digitalització.  

Yolanda Gonzñalez contesta que el grup de Mestres itinerant és per a tota la ciutat de 

Barcelona i només a infantil i primària.  

Els dispositius són per a l’alumne, no per família. L’Àrea TIC del CEB porta el desplegament 

digital quan hi ha un grup confinat. La direcció el centre ha de notificar-ho i s’envien els 

dispositius al centre i es reparteixen.  

Judit Lorita en relació al Pla Digital, exposa que tot va molt ràpid i es van canviant les consignes 

i novetats.  Es pot consultar en la web: Projectes.xtec.cat/edc/ 

Des del CRP defensen que les concertades, que només han rebut MIFI, també tenen alt índex 

de vulnerabilitat. El Departament considera que la patronal pot aportar un pressupost per 

aquest tema. Es traslladarà aquesta queixa.  

En relació a la cerca de dades de l’alumnat, com a CRP no accedeixen a l’aplicatiu i no tenen les 

dades globals de l’alumnat. El Departament farà un buidatge i farà arribar les dades per saber-

ho per districte.  

 

https://projectes.xtec.cat/edc/


 

 

 

 

3. Projectes a l’espai públic 

Programa “Ampliem els espais escolars” per garantir que els centres educatius disposin de més 

espais tant per als aprenentatges com per les estones de pati o el temps de migdia, per tal de 

complir amb les mesures de seguretat i higiene en el context Covid 19. També per donar 

suport a la gestió de les entrades i sortides al centre educatiu.  

Es crea l’Oficina de coordinació dels espais dels barris i les escoles, per gestionar en cada cas 

les cessions i els usos prioritaris de l’espai públic i els equipaments, necessaris per als centres 

educatius.  Es coordina des del Consorci d’Educació i hi són presents els districtes i les Àrees de 

l’Ajuntament implicades. 

Dades rellevants de ciutat:  

 50 equipaments municipals alternatius  (museus, biblioteques, centres cívics, centres 

esportius...) 

 231 espais exteriors alternatius (parcs, jardins, places, carrers, interiors d’illa, pistes 

esportives...) 

 Gestió d’accessos als centres educatius amb 198 serveis de Protecció Escolar de la 

Guàrdia Urbana, 48 talls de carrer i 1150 tanques de senyalització 

Districte de Ciutat Vella:  

 Cessió de 4 espais d’equipaments per a activitats lectives.  

 Cessió de 16 espais exteriors per a ús de pati o per fer activitats lectives, amb el suport 

de 4 parelles d’agents cívics del Districte de Ciutat Vella .  

 Gestió dels accessos als centres educatius, amb 19 serveis de Protecció escolar de la 

Guàrdia Urbana i 3 parelles d’agents Cívics del Districte de Ciutat Vella. 

El programa “Protegim les Escoles”, coordinat per la Gerència de l’Arquitecte en Cap i Model 

Urbà de l’Ajuntament, es posa en marxa per crear entorns escolars com a espais de trobada, 

segurs i confortables.  

Els principals objectius serien:   

 Millorar la qualitat ambiental dels entorns escolars 

 Millorar el confort de l’espai públic dels entorns escolars 

 Millorar la seguretat vial dels entorns escolars 

 Incrementar la visualització dels entorns escolars 

 Implicació de les comunitats educatives i veïnals en la configuració i ús dels nous 

espais 

S’han establert uns criteris de priorització i d’actuació i es vol arribar a un nombre important 

d’escoles de la ciutat en els proper s anys. També es constitueixen les taules tècniques 

d’Entorns Escolars al Districte. A Ciutat Vella es va constituir el 4 de novembre de 2020.  



 

 

A Ciutat Vella les actuacions que s’estan duent a terme a finals del 2020 són a l’escola Rubén 

Dario i a l’Escola Pia Sant Antoni. Per l’any 2021 es faran actuacions a  l’Escola Pere Vila i 

Institut Pau Claris, l’Escola Milà i Fontanals, Institut Miquel Tarradell i EBM Canigó.  

Ara tocaria tractar dos punts importants i les conselleres proposen que aquests dos temes es 

puguin treballar en un consell educatiu extraordinari que es convocarà el més de desembre. El 

plenari ho aprova.  

 

6. Declaració del Consell Educatiu Municipal de Ciutat Vella instant a la Generalitat a 

l’aprovació del Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment 

d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya 

Fruit del Pacte contra la segregació escolar promogut pel Síndic de Greuges va sortir la 

possibilitat d’aprovar un nou decret de programació de l’oferta educativa i del procediment 

d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya. En aquest decret es 

Corresponsabilitza a l’escola concertada en la distribució d’alumnat, frenar la matrícula viva i 

noves pautes d’adscripcions als centres. Aquest decret s’hauria d’haver aprovat el primer 

trimestre del 2020, però encara no ho està i es demana que es pugui aprovar abans de 

començar el període de preinscripció 2021-2022.  

Es presenta el text de la declaració i s’aprova per consens.   

7. Torn Obert de paraules 

Montse López pregunta per diferents temes: si es pot presentar previsió de matrícula per a P3. 

També les bonificacions de l’Ajuntament per a les extraescolars. La sol·licitud telemàtic ha 

exclòs a molta gent. Hi ha controvèrsia sobre la mascareta a les escoles i si en el consell es 

podria valorar demanar que no es portin als patis. Proposa que el suport als grups confinats es 

pugui fer amb voluntariat d’entitats.  

La consellera demana que hem de mesurar les accions del districte i no podem canviar 

mesures del Procicat. També que les ordres del dia es treballen en l’espai de la comissió 

permanent on hi ha representants de cada sector.  

La Laia d’AECV, exposa el tema del gimnàs que està al costat de l’UB i que s’havia concebut 

com a un espai per a l’escola Labouré. La Consellera recupera l’historial i es treballa 

específicament.  

Mercè Garet vol traslladar dues peticions dels centres oberts sobre la demanda de més 

coordinació i que les comissions socials s’obrin als professionals que treballen als centres 

oberts.  

També demana sobre el Pla de Xoc contra la segregació escolar. Des del Grup d’Educació 

Comunitària del Raval sol·liciten que es puguin presentar les dades, els criteris i una valoració 

de l’evolució. La consellera respon que es podrà treballar al consell educatiu del segon 

trimestre.  

 



 

 

Agrair la participació i aviat es farà la convocatòria del Consell Educatiu extraordinari per 

treballar els dos temes que avui no ha estat possible.  


