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RESUM DEL PLENARI CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DISTRICTE.
Lloc reunió: Seu del Districte de Sant Andreu
Data i hora de començament: 9 de desembre de 2015, a les 18:00 h,
Assistents:
Blanca Port

Consellera d’educació del dte de Sant Andreu

Ivan Altimira

CUP – Capgirem Bcn.

Dori Anglada

CUP – Capgirem Bcn.

Arnau Reynals

Institut Joan Fuster

Josep Maria Ustrell Peñafiel

Representant pares i mares IES Alzina

David Escutia Garcia

Representant AMPA Escola Pegaso

César Marcos Pérez

Centre Obert Don Bosco/Salesians Sant Jordi

Jesús Abenza Pérez.

Titular Escola l’Esperança

Felipe Martínez.

PSC

Sònia Zapata Parcerisas.

Titular Escola Bon Pastor

Xus Sanz.

Consorci d’Educació de Barcelona

Aurèlia Miñambres de la Torre

Esc. Santíssima Trinitat

Victòria Santafe

Cap departament. SSPPiT Districte.

Carmina Álvarez Les

Directora escola Bernat de Boïl

Montse Ciuró

Institut. Doctor Puigvert

Arantxa González

Consellera PSC

Ma. Ximena Gadea Pintos

GM CiU
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Marcos Rodríguez

Ciutadans

Nerea Sas

Esc. La Maquinista

Gemma Armengol

A.V.V. Sant Andreu de Palomar

Carme Alegre

USTEC STE’S

Quim Pañart

Conseller ERC

Carlos Rodríguez Escuredo

Conseller ERC

Mercè Rodó

UGT-FETE

Sandra García.

AVV Sant Andreu Sud

Mónica Sandoval

Coordinadora Ampa Dte. Sant Andreu

Jaume Matas Pedra

AVV La Sagrera

Núria Rodó Morral

CFA. Pegaso (adults)

Ana Mª Lopez Domínguez

Fedac Sant Andreu

Montse Planes

PPC

Carmen Santana González

Consellera PPC

Anna Ma. Casas

PPC

Celina Trilla Santolaria

Federació Educació CCOO

Joana Bonaterra

Secretària

Empar Garcia

Inspectora d’educació

Es disculpen
Antonio Guerrero

CC Mare de Deu dels Àngels
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ORDRE DEL DIA
1. Presentació nova Consellera d’Educació.
2. Presentació nou equip d’inspecció del departament d’Ensenyament a càrrec de la
Inspectora d’Ensenyament, Sra. Empar Garcia.
3. Presentació de l’informe d’inici de curs 2015-2106 a càrrec de la Inspectora
d’Ensenyament, Sra. Empar Garcia.
4. Promotor escolar al districte de Sant Andreu Definició per part del Consell de les línies
estratègiques de sector a incorporar al PAM i al PAD.

1.Presentació nova Consellera d’Educació.

Es presenta la nova consellera d’educació, Blanca Port.

2.Presentació nou equip d’inspecció del departament d’Ensenyament a càrrec de la
Inspectora d’Ensenyament, Sra. Empar Garcia.
Canvis en l’equip d’inspecció:
Cada cinc anys hi ha canvi d'inspecció de centre. Aquests propers cinc anys els Inspectors del
districte de Sant Andreu seran:
Sr. Delmiro Antas
Sra. Carme Massa
Sra. Empar Garcia
D’aquests tres la única inspectora que ja estava al districte els darrers anys és l’ Empar Garcia.
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En aquests últims 5 cursos escolars, al districte de Sant Andreu hi havien 4 inspectors. Això era
així perquè dos d’ells tenien responsabilitats com a Presidents de Comissions de garanties
d’admissió, de Primària, la Sra. Núria Martín i de Secundària el Sr. Albert Grau. El nou equip
d’inspectors no tenen aquestes responsabilitat i per tant no són necessaris quatre inspectors al
districte.
La Inspectora que tindrà la relació amb el districte, els serveis educatius, la presidència de la
Comissió d’absentisme i la subcomissió d’escolarització serà l’Empar Garcia

Pla d’inspecció per districte:
Dins del Marc del Pla d’educació per l’èxit escolar 2014-2016, que com ja sabeu, el Districte de
Sant Andreu i el Consorci d’Educació de Barcelona es comprometen, en la línia dels
plantejaments de l’Unió Europea en educació i formació:
 Incrementar el nivell formatiu dels ciutadans i ciutadanes. En el sentit d’incrementar les
oportunitats de l’alumnat perquè continuï els ensenyaments post-obligatoris.
 Indicador clar de la millora dels centres educatius i per tant de la competència
del professorat.
En aquest Marc la Inspecció educativa de la ciutat de Barcelona, en aquest cas del Districte de
Sant Andreu ha concretat el seu pla d’actuació d’aquest curs, a més de les encàrrecs inherents
en la seva funció, uns objectius prioritaris en el Districte.
 De les actuacions de suport per a la millora dels projectes educatius dels centres:
1. A més d’analitzar i fer un seguiment dels Plans d’Atenció a la Diversitat que es
desenvolupen en cada centre. Els projectes de diversificació curricular.
2. Impulsar el treballs de xarxa en la coordinació curricular, entre les diferents
etapes educatives, Infantil, Primària, Secundària, per tal de visibilitzar la qualitat
de tots els projectes dels centres del districte.
3. Continuar treballant en la prevenció de l’absentisme escolar i l’abandonament
prematur.
Aquets tres objectius estan enfocats a incrementar el nivell formatiu dels ciutadans del
districte.
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1. Donar suport a l’elaboració de plans d’atenció a la diversitat dels centres educatius.
Diversificació curricular per a alumnat d’ESO. (Èxit 2) i Projecte de diversificació
curricular, alumnat 14 a 16 anys. El Projecte de Diversificació Curricular, consisteix en l’
estada d’alumnes a empreses amb un projecte a cada centre, Actualment hi participen 4
centres amb 34 alumnes. El programa està impulsat conjuntament per la Inspecció
d’Educació, el Consorci d’Educació i el Districte i la Inspecció d’Educació, i ofereix un
tractament curricular de l’ESO diferenciat amb l’objectiu de facilitar la graduació a un
determinat perfil d’alumnat de tercer i quart d’ESO, desmotivat i amb risc d’absentisme
o d’abandonament escolar.
La valoració de l’any passat va ser satisfactòria. Del seguiment que es fa per part del pla
jove, es desprèn que dels 34 alumnes que hi han participat, excepte un, tots continuen
amb un itinerari formatiu. La idea és que el districte se’l faci seu.
2. Impulsar la xarxa de coordinació curricular per tal de visualitzar tots els projectes
educatius que hi ha al dte. Aquest objectiu està relacionat amb l’àmbit curricular i cal
tenir en compte el pla de formació de zona
3. Prevenció absentisme escolar i abandonament prematur. Sobretot a l’Eix Besòs. Aquest
objectiu penja de la Comissió d’Absentisme. A nivell global no hi ha un alt grau
d’absentisme al districte, però despunta amb diferència l’Eix Besos. Per aquest motiu es
comptarà amb un promotor escolar al districte que treballarà sobretot en aquest
territori.
3.Presentació de l’informe d’inici de curs 2015-2106 a càrrec de la Inspectora d’Ensenyament,
Sra. Empar Garcia. Veure documentació enviada
A destacar:
Pel que fa a la primària
El curs 16-17 Increment d’una línia estructural a l’escola Ignasi Iglesias i nova escola la zona
Sant Andreu-Sagrera, al Carrer Berenguer de Palou. Començarà en mòduls però allà mateix
anirà el centre i es construirà en paral·lel
Pel que fa a la secundària
La previsió de la incorporació a primer d’ESO és la següent:
Curs 17-18 de l’escola La Maquinista sortiran dos grups.
Curs 18-19 de l’escola Can Fabra sortiran tres grups.
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Curs19-20 de l’escola Congrés Indians sortiran dos grups estructurals

La Planificació prevista és la següent:
Curs 16-17 un grup més a l’Institut Dr.Puigvert, 4 línies ESO
Curs 17/18 Institut Martí Pous, 3 línies d’ ESO i dos de batxillerat.

Pel que fa a la xarxa d’USEE (Unitats de suport a l’Educació Especial) en tenim a tres centres de
primària públics, un de secundària i un a un centre concertat de secundària.

S’obre un torn d’intervencions:
La Consellera d’educació informa que es valorarà la possibilitat d’ampliar amb una quarta línia
d’ESO l’Institut Martí Pous.
Sobre la intervenció en la que es valora que la capacitat de l’Institut Martí Pous pot ser
insuficient a la llarga, la Inspectora respon que la planificació és bianual, més enllà no es pot dir
quina serà la planificació.
La Consellera informa que des del districte s‘està buscant emplaçament per un futur institut a
la Sagrera.
Es pregunta sobre l’ampliació de l’Alsina. La Inspectora informa que no serà pel curs 16-17
però podria ser de cara al 18-19.

4.Promotor escolar al districte de Sant Andreu.
Des del districte de Sant Andreu, en coordinació amb la Inspecció d’Ensenyament i el Consorci
d’Educació de Barcelona, s’ha contractat un Promotor escolar, amb l’objectiu de crear
actuacions que ajudin a pal·liar l’absentisme i afavorir l’èxit escolar de la població d’ètnia
gitana, del districte.
Aquest promotor intervindrà bàsicament a les següents escoles de l’Eix Besos (zona on es
donen la majoria de casos d’absentisme d’alumnes d’ètnia gitana):
SES Cristòfol Colom
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Escola Baró de Viver
CC Bon Pastor
CC l’Esperança
Aquest curs no treballarà amb l’escola Bernat de Boïl ja que aquesta escola té un suport
específic per intervenir en les qüestions relacionades amb la població gitana. Amb la resta de
les escoles del districte hi intervindrà si hi ha necessitat.
El Promotor treballarà coordinadament amb l’EAP i la Comissió d’absentisme del districte, així
com amb tots els serveis educatius del districte de Sant Andreu.

La seva intervenció serà: en l’àmbit escolar ( mestres i alumnes), en l’àmbit familiar i amb
l’entorn educatiu (serveis educatius, comissió d’absentisme i escolarització i amb les entitats de
la zona)
S’obre un torn de preguntes:
Es pregunta que passarà amb els casos que no siguin d’ètnia gitana. Aquests casos es seguiran
treballant des de la Comissió d’absentisme.
5.Definició per part del Consell de les línies estratègiques de sector a incorporar al PAM i al
PAD.
Primera fase fins desembre recull els espais de participació, a partir del desembre obertura del
que es proposarà a nivell de PAD I PAM , es faran sessions temàtiques.
Última fase es presentarà el pla per a la seva aportació.
La Consellera d’Educació presenta les propostes que han recollit des del districte amb els
següents objectius i propostes concretes:


Millorar el mapa escolar de Districte:
-Impulsar la cessió de solar per a la construcció d'un institut de FP a Baró de Viver.
-Garantir la construcció i la posada en servei de l'institut d'educació secundària
Martí Pous a Sant Andreu de Palomar.
-Garantir el futur de l'escola La Maquinista.
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-Ampliació escola Ignasi Iglesias per ser escola de dues línies.
-Ampliació de l'IES L’Alzina i escola Ferran i Clua. Estudi executiu
-Nova escola d'educació infantil i primària a La Sagrera.



Promoure l’educació infantil en l’etapa 0-3:
-Construcció de les escoles bressol previstes a les Casernes i Congrés-Indians i fer
cessió d'ús de sòl al CEB per nova escola bressol a La Sagrera.
-Impulsar la posada en marxa d'espais de criança en el marc dels nous equipaments
municipals: casals, centres cívics...


Treballar per afavorir l’èxit escolar, reduint les desigualtats de resultats i suport a la
inserció social i professional dels joves:
-Reforç de programes contra l'absentisme, l'abandonament i el fracàs escolar.
-Reforç educatiu a les escoles i d'altres espais de lleure infantil/juvenil.


Garantir la escolarització equilibrada de proximitat:
-Establir l’oficina municipal d'escolarització de districte, per garantir el principi
d'escolarització equilibrada de l'alumnat a tots els centres educatius finançats amb fons
públics.


Impuls i garantia de continuïtat a les propostes educatives innovadores que es duen a
terme en centres escolars públics.


Impuls als projectes innovadors de les AFA en matèria de formació complementària.


Augmentar la xarxa de carrils bici al Districte en el marc de les polítiques de foment de
l'ús de la bicicleta que es desenvolupen a la ciutat:



Incorporant a la xarxa de carrils bici connexió amb els centres educatius.
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Creació de nous camins escolars.

S’obre torn de paraules:
Es pregunta si es pot recollir la nova línia del escola Ignasi Iglesias i la nova escola. La consellera
respon que es recollirà.
Com es contemplarà el tema de l’equitat? Hi ha un dret que passa per sobre i és el dret dels
pares d’escollir l’escola. Es planteja la possibilitat de crear una oficina de matriculació per poder
fer una distribució de alumnat.
Es proposa crear una escola oficial d’idiomes a Navas: hi ha les naus del carrer Espronceda. La
Consellera respon que això ha de ser que el departament tingui la voluntat de fer-la aquí al
districte. No és competència del districte.
La Consellera informa que si algú vol aportar més propostes fora del consell ho pot fer al seu
correu.
I sense res més es dóna per finalitzat el Consell Escolar.

Signat Joana Bonaterra Roura
Secretària del Consell d’educació del districte de Sant Andreu
Barcelona, a 13 de gener de 2016.
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