
 

 

 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

Sessió extraordinària 

 Curs 2020-2021 

 Data: 14 de desembre 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 

● Alba Segura Gomila, Consellera ERC-AM 

● Tahir Rafi Khanum, Conseller C’s 

● Yolanda González Tavira, Consorci d’Educació de Barcelona 

● Marta Vidal, Institut Verdaguer 

● Isabel Gargallo, Ins Milà i Fontanals 

● Eduard Maza, Escola Pia Sant Antoni 

● Gemma Xarles, famílies Ins Pau Claris 

● Glòria Vives, famílies Escola Sagrada Família Avinyó 

● Àngel Garcia, CCOO 

● Mercè Rodó, FETE-UGT 

● Mercè Garet, Fundació Tot Raval 

● Adrià Jurado, AEIRaval 

● Sergi Cobas, Associació Esportiva Ciutat Vella 

●Esther Zamora, PDC Barceloneta 

● Júlia Quintela, secretària Consell Escolar Municipal Districte 

 

Ordre del dia 

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

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

3. Torn obert de paraules. 

 

La consellera recorda que avui es convoca aquest consell extraordinari amb els punts que van 

quedar pendents del consell educatiu anterior, celebrat el 24 de novembre.  



 

 

 

Es necessitava un temps per posar en comú la situació de la comunitat educativa de Ciutat 

Vella i donar pas a que l’equip de Govern pogués presentar la mesura de Govern que es va 

presentar per Ciutat Vella.  

 

1. Situació actual de la comunitat educativa de Ciutat Vella 

Abans de la sessió del Consell s’ha demanat als tres sectors de la comunitat educativa 

(famílies, centres educatius i entitats) que poguessin escriure les seves impressions i presentar-

los en el Consell. 

 

Sector Centres educatius: 

Als centres hi ha ordinadors que l’alumnat va haver de tornar a principi de curs i que encara el 

CEB no els ha recollit. No hi ha instruccions clares. Les Wifis dels centres no funcionen. Tampoc 

està molt clar el funcionament dels MIFI. 

Es plateja que ha augmentat el risc d’abandonament. A l’ESPA no han omplert els PFI. 

Als instituts, especialment es nota en els nous alumnes de 1r d’ESO que han viscut un 

confinament i que costa agafar els hàbits.  

Es demana que no hi hagi una concentració d’alumnes tipus NEE als centres. S’han obrir 

adscripcions entre districtes.  

S’han de modernitzar els centres educatius, per a que estiguin en un entorn diferent al de casa 

seva. Que els centres no estiguin amb infraestructures deficients. Que els alumnes, quan entrin 

als centres visquin en llocs agradables.  

Risc d’obrir l’Ins Angeleta Ferrer. Risc de fugida d’alumnat de Ciutat Vella cap a l’Eixample. 

Sembla que hi ha una diferència de menys de 800 alumnes respecte al curs anterior 

Els recursos s’han de repartir de manera desequilibrada. Ha d’haver més recursos allà on es 

necessiten. A vegades hi ha famílies que els envien a escoles d’altres barris, però els curs 

següent acaben tornant al centre proper.  

Alumnat del Pla de Xoc. Hi ha un canvi en que els centres reben diners no per grup, sinó per 

nivell. Sembla que en una reunió de direccions es va dir.  

 

Sector Famílies: 

La Coordinadora d’AFA del Centre exposa:   



 

 

- Risc obertura de l’Ins Angeleta Ferrer. Si no es treballa bé, hi ha risc de fugida i de més 

concentració de NEE en els centres de Ciutat Vella. 

- Temes diversos: distribució equitativa de recursos. 

- Les AFA s’estan descapitalitzant: augment dels requeriments administratius de les AFA. 

S’estan reconvertint en fer aquests tràmits. Demanen suport administratiu per part de 

l’administració.  

- Augment de ciberassetjament, arrel de la utilització continuada dels dispositius 

electrònics.  

- Coherències de polítiques que no es veu: Segregació escolar i obertura de centres, 

Protegim les escoles i mobilitat. 

- Actualització de les dades per demanar beques. Es demanen dades del 2019, quan la 

situació actual és molt diferent.  

- Hi ha hagut una fugida de classes mitges cap a altres zones. Es demana que les 

mesures no es concentrin en el Raval, sinó que es puguin estendre a la resta del 

districte, com la figura dels educadors socials.  

 

Sector Entitats:  

- Necessitats bàsiques. Especialment en temes d’alimentació i bretxa digital, amb una 

pèrdua d’ingressos familiars important.  

- Les entitats arriben on poden. Des de les entitats han fet suport, però no és suficient.  

- Dificultats d’espais per atendre als infants amb les mesures del Procicat.  

- Dificultats de contacte entre els centres educatius i les entitats. Cal generar processos 

conjuntament i que infants dels centres també es podrien beneficiar.  

- La manca de comunicació fa que hi ha alumnes que puguin rebre suports diferents per 

vàries vies.  

- Manca hores de suport a l’hora del menjador per a alumnat que si que té suport 

durant l’horari lectiu.   

 

La consellera es compromet, com a districte, a tenir una sessió amb el CEB sobre els temes de 

la seva competència.  

 

2. Mesura de Govern 

La consellera presenta la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi produïda per la covid-

19. Les accions de l’eix d’educació tenen per objectiu aconseguir noves maneres de relacionar 

el dins i el fora escola. Cal impulsar l’activació de recursos de necessitats socials bàsiques i 

acompanyar les comissions socials dels centres.  

Calendari: 15 mesos, però amb voluntat de continuïtat. La idea és consolidar les accions.  



 

 

Pressupost: 2 milions i mig que venen de diferents plans. S’incorporaran 7 persones més al 

districte. Possiblement 1 suport serà per l’àmbit educatiu.  

Moltes de les línies de la mesura de Govern encaixen amb les qüestions que han sortit avui.  


