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Procés d’elaboració del nou pla 
d’educació de Ciutat Vella 
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Què és un PED?  

Un Projecte Educatiu de Districte (PED) representa el desplegament a 
nivell de districte del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC). 
 
Un PED és un instrument de planificació estratègica realitzat a través 
de la participació ciutadana per fer possible i operatiu el concepte de 
ciutat educadora.  
 
El punt de partida és que l'educació és un procés permanent 
d'aprenentatge al llarg de tota la vida, que va més enllà de l'escola. 
En la seva corresponabilitació d’allò públic, la ciutadania ha de 
disposar de la capacitat per incidir en les polítiques educatives des 
d’una aproximació de la coproducció d’aquestes. 



Objectius d’un PED?  

• Contribuir a la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu. 
 

• Orientar les polítiques educatives del districte.  
 

• Detectar necessitats i demandes educatives i promoure actuacions 
de millora. 
 

• Millorar la coordinació escola-entorn. Optimitza i difon els recursos 
existents, tant institucionals com privats, que facilitin desenvolupar 
la tasca educadora en tots els escenaris socials.  



Pla Educatiu de Ciutat Vella 2013-2018 

 

Diagnosi: Elaborada per GES 

 

Disseny: Fundació Ferrer i Guàrdia 



Disseny 

 

 Fase 1: Definir el marc estratègic 
 

 

 Fase 2: Acordar les línies estratègiques 

 

 

 Fase 3: Consensuar propostes d’actuació 

 

 

 Fase 4: Dissenyar el Pla d’Actuació 2019 
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Estructura organitzativa 
 

 Grup Motor 
 

 

 Sessions consultives 

 

 

 Comissió de seguiment 

 

 

 Espais oberts de participació 



Disseny 

  2018   Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Gen 

Marc Estratègic                   

Debat marc PED GM                 

Línies estratègiques                   

Proposta FFiG                 

Grup de treball GM+                 

Elaboració proposta FFiG                 

Validació  GM                 

Propostes                   

Procés consultiu CEM+                 

Proposta actuacions FFiG                 

Validació actuacions GM                 

Retorn obert FFiG                 

Planificació 2019                 

Pla de treball GM                 



MOLTES GRÀCIES 
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Dades d’escoles bressol 
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Dades de preinscripció a Bressol curs 2018-2019 

 

 Escola Oferta Demanda Assignades 
% demanda 

atesa 

RAVAL 

Cadí 18 40 18 45% 

Canigó 28 79 28 35% 

Mont Tàber 38 56 38 68% 

GÒTIC Carabassa 36 42 36 85% 

BARCELONETA La mar 36 61 36 59% 

ST. PERE, STA. 
CATERINA I LA 

RIBERA 

Portal nou 40 49 40 82% 

Puigmal 40 48 40 83% 

236 375 236 63% 

Consell Escolar, Districte de Ciutat Vella | 11 de juliol de 2018 



16 

 

 

Evolució del percentatge de demanda atesa de Bressol 2013-2019 
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Oferta Demanda % Demanda atesa 

Ciutat Vella 236 375 63% 

Barcelona 4326 7909 54% 

Percentatge de demanda atesa de Bressol 2013-2019 
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• Data d’obertura prevista: gener 2019 

• Període de matriculació previst: desembre 2018  

• Les places de l'escola s'oferiran a les famílies en llista d'espera de la resta d’escoles 

bressol del Raval: EBM Cadí, EBM Mont Tàber i EBM Canigó, seguint l'ordre de 

puntuació atorgat en el procés de preinscripció. En el cas que no s'omplin aquestes 

places s'oferiran a les famílies de les llistes d'espera de l'escola bressol Nic del districte 

de Sants-Montjuïc i l'escola bressol EBM Tres Tombs del districte de l'Eixample, atenent 

al criteri de proximitat 

 

• L’escola bressol comptarà amb 5 grups amb un total de 58 places: 

– 1 grup de nadons 

– 1 grup d’1-2 anys 

– 2 grups de 2-3 anys 

Futura nova escola bressol al Raval: EBM Aurora 
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A part del servei habitual el nou projecte de l’escola bressol incorporarà 2 serveis nous que 

pretenen diversificar l’oferta flexibilitzant-la i adaptant-se a la diversitat de necessitats i opcions 

de les famílies: 

 

• S’incorporaran 2 grups mixtes amb nadons d’1 a 3 anys, amb un total de 30 places,  en les 

següents franges horàries: 

– Matins de 9 a 13 h 

– Tardes de 15 a 19 h 

 

• S’estrenarà un nou model d’Espai familiar socioeducatiu amb un total de 45 places i les 

següents característiques: 

– Es configuraran 3 grups amb 15 places 

– Es farà una reserva de 5 places per grup per a famílies derivades de Serveis Socials o 

d’altres serveis d’atenció social 

– S’incorporarà a l’equip professional un/a educador/a social que complementarà 

l’atenció dels 2 educadors/es d’escola bressol 

Futura nova escola bressol al Raval: EBM Aurora 
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Dades d’infantil i secundària 
obligatòria 
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Sol·licituds de preinscripció per al curs 2018-2019 

Barcelona Ciutat 

Preinscripció 2017-2018 Preinscripció 2018-2019 diferència 

total públic concertat total públic concertat total públic concertat 

            
S'incorporen a 

l'escola a P3 
12.804 6.349 6.455 12.760 6.442 6.318 -44 93 -137 

                  

Demanen plaça 

a 1r ESO 
6.741 4.884 1.857 6.916 4.968 1.948 175 84 91 

                  



  Preferència de les famílies a P3 

2

2 

Evolució de la demanda a P3 dels centres públics i concertats 

Per primera vegada a P3 la 

demanda a centres públics 

supera a la concertada 



  Preinscripció a 1r d’ESO 

2

3 



2

4 

  Preinscripció a P3. Curs 18-19  

centres públics centres concertats Total 

G O D A V G O D A V G O D A V 

16 388 380 383 6 11 275 196 203 72 27 663 576 586 78 

Llegenda 
G: Grups 
O: Oferta Final 
D: Demanda 
A: Assignacions 
V: Vacants 

centres públics total centres públics i concertats 
Grups Oferta Demanda Assignats Vacants Grups Oferta Demanda Assignats Vacants 

16 358 341 344 14 27 633 528 546 87 

Preinscripció a P3. Curs 17-18 
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centres públics centres concertats Total 

Grups O D A V G O D A V G O D A V 

11 266 236 247 23 11 80 75 81 2 22 346 311 328 25 

  Preinscripció 1r de l’ESO. Curs 18-19 

Llegenda 
G: Grups 
O: Oferta Final 
D: Demanda 
A: Assignacions 
V: Vacants 

Centres públics 
      

Total centres públics i concertats 
  
  

Grups Oferta Demanda Assignats Vacants Grups Oferta Demanda Assignats Vacants 

11 297 251 257 40 22 365 328 326 

Preinscripció 1r de l’ESO. Curs 17-18 
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Canvis oferta final - Escoles 

Increment a ràtio 25: 

Escola Castella  

Escola Collaso i Gil  

Escola Drassanes  

Escola Milà i Fontanals  

Escola Rubén Darío  

Canvis oferta final - Instituts 

Institut Salvat Papasseït - 1 grup 

 

Inicialment es va oferir la possibilitat de reduir la capacitat a 22 a totes les escoles.  
Menys Escoles Mediterrània, Cervantes i Pere Vila van demanar sortir a 25. 
Degut a l’alta demanda de les famílies a la zona del Raval s’ha ampliat l’oferta inicial a les escoles del 
Raval a ràtio 25: 

Als Instituts es redueix la capacitat a 27 
En l’oferta Inicial l’Institut Pau Claris surt amb 3 grups 
Degut a la baixa demanda de 1r ESO a la zona de la Barceloneta es redueix un grup. Però s’amplia 1 
grup a 4t de l’ESO. 

Canvis en l’oferta Final 



Replantejament de la Comissió de 
Garanties d’Escolarització i de 
l’Oficina d’Escolarització 
de Ciutat Vella 
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OFICINA ESCOLARITZACIÓ CIUTAT VELLA  

• Període preinscripció 13 al 24 d'abril 2018 : 266 atencions 

 

• Desprès de la data de preinscripció del 25 d'abril al 12 de juny: 333 
atencions 

 

• Període de reclamacions: 145 atencions 

•  - Tramitacions ateses: 26     

•  - Autoservei: 15 
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Comissió escolarització Ciutat Vella 

29 

 

• PETICIONS FT (EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA) : 694 (2 maig 2017 al 19 març 2018) 

•       



 
Comissió Escolarització Ciutat Vella 

• Gestió Alumnat NEE B 
• FASE A: DERIVATS DEL PERíODE DE PREINSCRIPCIÓ FINS L’1 DE SETEMBRE DE 2017 

• Escolaritzats al Districte:  17 a centres concertats 

•     60 a centres públics 

• Escolaritzats a altres Districtes: Cap 

• FASE B: DES DE L’INICI DE CURS FINS EL 19 DE MARÇ DE 2018 

• Escolaritzats al Districte:  61 a centres concertats 

•                  7 a centres públics 

•  Escolaritzats a altres Districtes: 7  

 

• TOTAL NEEB FASE A + FASE B = 75+77 =152 

30 



 
PETICIONS ATESES COMISSIÓ GARANTIES CV  

31 



Altres informacions: 
- Informació de les Comissions de Treball del Consell Escolar 

- Nou Reglament de Constitució del Consell Escolar i eleccions 

      al Consell Escolar de Centre i de Districte 

- Proposta de la Coordinadora d’AFA del Centre sobre el 

      manteniment de la 6ª hora a les escoles de Ciutat Vella 
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INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL 
CONSELL ESCOLAR DE CIUTAT VELLA 

 

1. CT Nou model d’adscripcions de primària a secundària 

2. CT Necessitats i especificitats dels centres de màxima 
complexitat 

3. CT Àmbit d’educació del Pla de Barris Raval Sud-Gòtic Sud 

 
 

   



1. CT Nou model d’adscripcions de primària a secundària 

Participants: Direccions de primària i secundària de centres públics, 

representants de famílies, CEB i Districte de Ciutat Vella. 

Nombre de sessions: 11 de juny i 2 de juliol 

Objectiu: elaborar propostes en relació al nou model d’adscripcions de 

primària a secundària que proposa el Consorci d’Educació, basat en un 

model de centres de referència i zones d’adscripció amb l’objectiu de 

garantir la continuïtat pedagògica. 
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1. CT Nou model d’adscripcions de primària a secundària 

Proposta de treball: definir els criteris que determinarien el model 
d’adscripcions. S’està treballant sobre els següents aspectes:  

• Lluita contra la segregació escolar amb una visió d’equitat.  

• Coordinació pedagògica entre els centres.  

• Zones d’adscripció equilibrades, superant les fronteres 
administratives de districte.  

• Quotes d’alumnes amb necessitats educatives específiques o que no 
hagin superat les proves de competències bàsiques.  

• Incorporació dels centres concertats en el nou model d’adscripcions.  
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1. CT Nou model d’adscripcions de primària a secundària 

Calendari:  

• Octubre 2018: sessió extraordinària en coordinació amb el CEMD 

de l’Eixample i amb la possibilitat de la incorporació d’altres 

Districtes  

• Abans de gener 2019: tenir un document amb les conclusions de 

la comissió  que es farà arribar al Consell de Direcció del CEB 
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2. CT Necessitats i especificitats dels centres de màxima 

complexitat 

Participants: membres del Consell Escolar i altres representants de 

famílies i professorat 

Nombre de sessions: 19 d’abril, 14 de juny i 4 de juliol 

Objectiu: analitzar quines son actualment i quines haurien de ser les 

condicions que han de tenir un centre de màxima complexitat per tal 

de que l’alumnat i les famílies puguin tenir una atenció adequada a les 

seves necessitats i que es produeixi una millora en els resultats de les 

competències bàsiques.  
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2. CT Necessitats i especificitats dels centres de màxima 

complexitat 

Proposta de treball: Es proposa elaborar un document basat en les 
especificitats i dificultats de la realitat quotidiana d’aquesta tipologia de 
centres que proposi mesures i vies cap a la millora esmentada.  

1. Conèixer la normativa i la regulació dels CMC. També els 
indicadors i el seguiment que s’ha pogut fer en relació als CMC.  

2. Realitzar una recollida de les necessitats educatives i fer una 
sessió posterior de contrast per recollir les opinions més àmplies 
dels membres de la comunitat educativa de Ciutat Vella.  

3. Cercar experiències positives, tant del districtes com de fora, per 
tenir alguns exemples que ajudin a concretar les idees del document 
final.  
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2. CT Necessitats i especificitats dels centres de màxima 

complexitat 

Calendari: es reprendran les sessions a partir del setembre de cara a 

desenvolupar el punt 2 durant el primer trimestre del curs vinent. 
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3. CT Àmbit d’educació del Pla de Barris Raval Sud-Gòtic 

Sud 

3.1. Lleure Educatiu i accions culturals amb visió comunitària: Projectes educatius 

de caire comunitari per fomentar la relació família i centres educatiu 

3.1.1. Reforç a les AFAs: Acció que està en fase de treball intern, per a 
desplegar a partir del 1er trimestre del curs 2018-2019, en algunes de les AFA’s 
amb majors necessitats. 

3.1.2. Acollida Matinal Escola Drassanes: Experiència pilot per al curs 2018-
2019 que té la voluntat de lluitar contra la segregació escolar. 

3.1.3. Projecte Ciència i Tecnologia “Ravalsteam”: Projecte integral i que 
promou la vinculació de l’escola Drassanes, l’Ins Milà i Fontanals i la Universitat 
Pompeu Fabra per a la promoció dels STEAM, per tal de fomentar l’èxit escolar 
que els nois i noies amb una visió de continuïtat pedagògica. Desplegament 
durant el curs 2019-2018 
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3. CT Àmbit d’educació del Pla de Barris Raval Sud-Gòtic 

Sud 

 

3.2. Re disseny d'espais de trobada i espais comuns Família-Centres educatius 

 

Acció en fase de treball intern.  

Pendent reunió al setembre amb les direccions de l’Escola Ruben Dario, 
Escola Collasso i Gil i Escola Drassanes, i els seus referents TIS i educadores 
socials, per a decidir l’estratègia de treball. 

Desplegament curs 2018-2019 
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Nou Reglament de Constitució del 
Consell Escolar i eleccions al Consell 
Escolar de Centre 
i de Districte 
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Consell Escolar Municipal de Barcelona i de Districtes 
 

Novetats normatives  

 

• Reglament de Règim Intern del CEMB i els CEMD  

 (aprovat Plenari CEMB 18/07/2017) 

 

• Reglament de Constitució del CEMB i els CEMD 

 (aprovat pel Plenari municipal 23/03/2018) 

 

   

Consell Escolar, Districte de Ciutat Vella | 11 de juliol de 2018 



MEMBRE PLENARI CEMD* (amb les novetats incorporades en 

el nou Reglament de Constitució) 

• 8 representants de docents:  
• 4 de CEC: mínim 50% centres amb representant municipal al CEC 
• 4 de sindicats: 2 de centres públics i 2 de centres concertats 

 
• 8 representants de famílies:  

• 4 de CEC: mínim 50% centres amb representant municipal al CEC 
• 4 d’associacions/federacions: 2 de centres públics i 2 de centres 

concertats 
 

• 8 representants d’estudiants:  
• 4 de CEC: mínim 50% centres amb representant municipal al CEC 
• 4 d’associacions d’alumnes/ sindicals/federacions: 2 de centres públics 

i 2 de centres concertats 
 

*Els representants del CEC són càrrecs electes.  
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• 8 representants de direccions:  
• mínim 50% centres amb representant municipal al CEC 
• de tots els nivells educatius 

 
• 4 representants de PAS: 

• 2 de CEC: mínim 50% centres amb representant municipal al CEC 
• 2 de sindicats: 1 de centre públic i 1 de centre concertat 
 

• 1 representant de cada grup Municipal 
 
• 2 representants del Consorci d’Educació 

 
• Fins a 6 representants d’entitats ciutadanes del Districte 
 

 

MEMBRE PLENARI CEMD (amb les novetats incorporades en el 

nou Reglament de Constitució) 
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• 2 representants d’entitats de lleure educatiu (1 mínim ha de ser de 
base associativa) 

 
• 1 representant de cada universitat present al Districte que compti amb 

representació municipal al seu Consell Social  

MEMBRE PLENARI CEMD (amb les novetats incorporades en el 

nou Reglament de Constitució) 
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• Cada membre del CEC ha d’escollir:  

 1 representant dels docents 

 1 representant de les famílies 

 1 representant d’estudiants (centres de secundària obligatòria, 

postobligatòria, ensenyaments artístics, esportius  i adults)  

 1 representant del PAS 

 
• Es convoquen assemblees de representants, tant de 

membres del CEC com d’associacions. Tots els 
representants són electors i elegibles, però cal presentar 
candidatura.  
 

ELECCIÓ 
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• La votació és directa, personal i secreta 

 
• L’elecció de membres del CEMB segueix un procediment 

semblant al del CEMD 
 

• El CEMB està treballant per implantar un sistema telemàtic.  

ELECCIÓ 
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Proposta de la Coordinadora d’AFAs 
del Centre sobre el manteniment de 
la 6a hora a les escoles 
de Ciutat Vella 
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Precs i preguntes 
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