Consell Escolar Municipal
Districte Sant Martí

Acta sessió ordinària del Plenari del Consell Escolar del Districte de Sant
Martí
Assumpte

Plenari del Consell escolar del Districte de Sant Martí

Lloc

Seu Districte. Plaça Valentí Almirall, 1

Data – Hora

21 de desembre de 2015 a les 18h

Assistents Noms i cognoms

Servei/Institució/ Entitat

X

Consellera d’Educació del Districte,
Presidenta del Consell
Gerent del Districte
Conseller Tècnic del Districte
Directora Serveis a les persones i Territori

X
X
X
X
X
Exc
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

Carlota Falgueras
Pep Garcia Puga
Marc Andreu
Iria Garcia Labandeira
CONSORCI serveis educatius
Berta Argany
Anna Vera Rigo
Montse Ardid /
Gabriel Nuñez
Ignasi Almirall
CONSELLERS
Jordi Martin López
Fernando Gómez i Carvajal
Xavier Bañón Fàbregas
Mª Eugenia Angulo López
Ramón Sabaté Puig
Lourdes Arrando Bellés
Ainhoa Ruiz Benedicto
Professorat Centres Públics:
Enric Reverter Valls
Directors Centres Públics
Maria Roca Parpal
PAS (Personal Administració
i Serveis) Centres
Concertats:
José Eduardo Terán Arellano
Lluís Rotger
Pares / Mares CEC Centres
Públics:
Sarrias Javier, Patricia
Rosalia Melis Martí
Pares / Mares CEC Centres

Consorci d’Educació
Consorci d'Educació
Centre Recursos Pedagògics
Inspector Ensenyament
GMDB Comú
GMD CIU
GMD PSC
GMD C’s
GMD PP
GMD ERC-AM
GMD CUP-PA
Escola Catalònia
EBM COBI

Jesuïtes el Clot
Escolàpies de Sant Marti

Escola Pere IV
Escola Antoni Brusi
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X
X
X

Concertats:
Mireia Castillón Fuster
Sindicats:
Alegre Canudas Carme
Binefa Martínez, Jordi
Albert Montes

X

Julián Garcia

X

Jose Angel Calle

X

Marta Aragón

X

Amador Pisabarro

X

Jesuïtes del Clot
USTEC
UGT
AMPA Escola l’Arenal de Llevant,
assistent fora de convocatòria
AMPA Escola Les Acàcies
assistent fora de convocatòria
AMPA Escola Fluvià
assistent fora de convocatòria
AMPA Escola La Mar Bella
assistent fora de convocatòria
CCOO

Assistents fora de convocatòria
Montse Domingo
Eudald Clota
Garcia Medrano Begoña
Eulalia Sabates
Josep Sala
Anna Poch
Julia Vila
Blanca Huarte
Sonia Amat Pastor
Sonia Gómez Roso
Raquel Aracil Egea
Javier Fernàndez
Ines Perez
M Angeles Rull Escola
Llacuna
Elena Montserrat Navarro
Carolina Marti
Alba del Cid
Ana Isabel Lopez
Olga del Rio
Rosa Garcia
Manuel Romera Rodríguez

Absències
Isabel López Santamaría
Ma José Rives Salinas
Carles Prat Sabartés
Isabel López Santamaría

Escola Els Porxos
Sant Gabriel
Voramar
Escola Els Porxos
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Ma José Rives Salinas
Felisa Barbera Lugones
Merlina DEL GIUDICE
Fèlix Millán Rodríguez
Kenyi Antonio Li Díaz
Victor Martínez
Cristina Molina Perera
Mónica Rodríguez Cardozo
Daniel Quintana Baila
Pilar Oliva
Pilar Oliva
Piñero Pachó, Isabel
Oscar Altide
Ruth Amat
Mireia Riera
Montse Altamirano
Ernesto Serrano
Monica Rodríguez
Lourdes Griell
Cristina Cadevall

Sant Gabriel
Escola Farigola del Clot
Institut Moisès Broggi
Sant Gabriel
Institut Salvador Espriu
Jesuïtes del Clot
AMPA Escola Brasil
AMPA Escola Vila Olímpica
AMPA Escola Antoni Brusi
Escola La Farigola del Clot
CCOO
USOC
AMPA Escola Vila Olímpica
AMPA Escola Pere IV
AMPA Escola Fluvià
AMPA Escola Fluvià
AMPA Escola La Llacuna
AMPA Escola Vila Olímpica
AMPA Escola Vila Olímpica
EBM Diagonal Mar

Excusats
Montse Ardid que delega en el Gabriel Nuñez del CRP
Margarita Iglesias, Institut Moisès Broggi
Salvador Rovira, IES Front Marítim
Carlota Hurtado Seveu, Centre Sant Gabriel que s’excusa i es dóna de baixa
Ainhoa Ruiz Benedicto, GMD CUP-PA
Ordre del dia
1. Adscripcions de la zona 26
2. Informació sobre IES Maria Espinalt

PUNT 1 Adscripcions de la zona 26
Com preveu el Consorci la nova adscripció de la zona 26. Quins seran els centres de
primària que hi quedaran adscrits .
Berrta Argany del Consorci d’Educació, CEB, explica la proposta, el consell escolar del
districte es pot manifestar i donar la seva opinió.
Davant la previsió de la creació de nous Instituts de secundària tenim a sobre la taula
un canvi d’adscripcions per tal de facilitar l’equilibri de places de secundaria al territori.
Explica que la proposta del Consorci consisteix en treballar sempre des de la qualitat.
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S’explica que es compta amb la participació de Marius Martínez, expert acadèmic, que
està fent un treball de suport per els centres educatius de cara a ajudar-los a
identificar els projectes d’èxit.
Berta Argany explica que ens hem de moure dins les regles del joc de la normativa de
matrícula. Respecte a la qualitat del centres de secundària, s’han fet anàlisis recents de
les dades d’alumnes graduats i tant l’IES Front Marítim, com els IES Icària i el Quatre
Cantons, estan per sobre de l’índex mig del Districte i la ciutat.
Explica també la previsió de dades de matricula i d’alumnat i es facilita als assistents
una taula amb aquestes dades; la demanda de places que s’esperava aquest any ha
estat de 1153 alumnes i la matrícula real ha estat de 1068, ja que cal tenir en compte
l’alumnat que marxa a la concertada.
Per aquest motiu des del Consorci es valora que les famílies tinguin la possibilitat
d’inscriure’s a tots els instituts de la zona, el canvi d’adscripció permet tenir una
quarta opció . Això també permet tenir IES de característiques diverses: uns més
innovadors, altres més tradicionals, ja que pensem que hi ha famílies que poden tenir
preferència per triar un o altre model de centre educatiu.
En aquest moment es dóna la paraula als assistents, però prèviament la Consellera,
Carlota Falgueras, dóna la paraula al Regidor de Districte al senyor Josep Maria
Montaner, que saluda i agraeix la presència dels assistents i la seva motivació envers el
tema de l’educació dels fills i filles, i valora el torn de paraules per escoltar les veus de
les famílies per tal de poder consensuar la millor proposta.
S’obra un torn de paraules,
 Patricia Sarrias, explica que pensava que aquest problema de l’adscripció ja
estava resolt feia 4 anys, al Poblenou tenim 4 Instituts dos de cada model, i vuit
escoles adscrites podríem trobar una formula per donar resposta aquesta
dificultat, continua Patricia.
 Un altra paraula demana la possibilitat que davant l’adscripció única hi pugui
haver una excepció en el sistema de puntuació, planteja si es pot demanar al
departament aquesta excepcionalitat.
 Una tercera paraula demana perquè s’ha decidit l’adscripció única, què ho
justifica?
 Una altre paraula adverteix de la picaresca de la intolerància alimentària per
obtenir més punts
 Una cinquena aportació planteja la situació personal del seu fill que ha fet
primària en una escola per projectes i li agradaria poder continuar així ala
secundària però com a fill únic sap que no disposarà de la puntuació
necessària.
 Una mare de l’escola Llacuna pregunta perquè hem de tenir una adscripció
única.
 Des de la “plataforma d’educació del Poble Nou ” es demana que totes les
escoles de primària puguin trobar a la secundaria continuïtat en els projectes
educatius
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Inés de l’Escola Fluvià pregunta quines són les dades especifiques de la zona 26.

Berta Argany del CEB respon a les diferent qüestions plantejades i el perquè d’aquesta
decisió. Tots quatre projectes educatius dels centres de secundària són projectes
d’èxit, amb l’adscripció única garantim que les famílies puguin trobar plaça en algun
dels quatre centres adscrits, és a dir, que les places de la zona 26 siguin per a la zona
26. Els quatre Instituts serien adscripcions per a totes les escoles de la zona 26.
L’objectiu és donar un missatge de tranquil·litat que els alumnes de la zona 26 es
quedin ala zona 26, les famílies han de demanar aquests quatre instituts en les
primeres quatre opcions a l’hora de fer la preinscripció, amb independència de l’ordre
per garantir que tindran plaça en un d’ells. Aquest és un compromís adquirit pel
Consorci per garantir que els alumnes de primària de la zona 26 poden fer secundària a
la zona 26.


Des del públic es continua plantejant si la puntuació s’ajusta a les necessitats
de les escoles i les famílies del segle XXI, ja que els fills únics estan abocats a
l’Institut que tingui menys demandes. Des del Consorci es continua expressant
que no es poden fer excepcions en el sistema de puntuació.



Des del públic es planteja que l’escola Fluvià era una escola Institut i que es
garantia la continuïtat. Des del Consorci s’explica que mai s’ha contemplat
aquesta possibilitat que a ells no els hi consta aquest plantejament.

La Consellera, Carlota Falgueras, proposa que s’elabori un escrit on es demani la
possibilitat de modificar el sistema de puntuació, que sigui aprovat en el següent
CEMD i s’elevi al Consorci i al Parlament perquè canviïn la llei.
PUNT 2 Informació sobre IES Maria Espinalt
La consellera explica que en la darrera reunió es van donar dades errònies. Clarifica
que el 26 de novembre es van adjudicar les obres del nou Institut Maria Espinalt, i que
ja té una dotació assignada i també reserva pressupostaria. Es rectifica les dades que
asseguren que en el tercer trimestre del curs 17/18 l’ Institut estarà acabat per la qual
cosa el curs 18/19 l’Institut estarà en total funcionament en la seva nova ubicació .
El gerent del districte, Pep Puga, explica de nou el significat d’aquest dades, la
importància que hi hagi dotació pressupostària i que hi hagi un calendari concretat.
 De nou des del públic demanen la seguretat absoluta que aquestes terminis
s’acompleixin.
EL conseller tècnic, Marc Andreu, explica que les condicions actuals afavoreixen el
compliment dels terminis.
 Des del públic es planteja la possibilitat d’una comissió de seguiment per tal
d’evitar endarreriments, cosa que s’accepta.
El Conseller tècnic explica que el solar ja estava designat i com a Ajuntament ja tenim
un avant projecte .

Consell Escolar Municipal
Districte Sant Martí
L’Inspector explica que hi ha una proposta formal d’anomenar l’equip directiu del
Maria Espinalt, que està previst fer una jornada de portes obertes al Centre Cívic Can
Felipa on es farà una exposició de les intencions i de la manera de treballar. Aquest
equip docent tindrà un període d’alliberament a partir del segon trimestre i es
compromet a nomenar per aquest equip directiu professionals amb experiència
docent .
Acords finals
 Crear una comissió de seguiment que estigui lligada a la comissió
d’equipaments de Poble Nou, Carlota pregunta i el públic està d’acord i respon
afirmativament.
 Un altre acord es que abans de la preinscripció es farà una reunió oberta a
totes les famílies de sisè de primària , aquesta demanda que ja en el seu temps
va demanar la plataforma, la convocaria el Consell escolar del Districte.
S’aprova també.
 Crear una comissió per tal d’elaborar un escrit on es demani que no es vegin
afectades les famílies amb fills únics a l’hora de la puntuació per tal d’accedir a
una plaça de secundaria. Aquest escrit s’aprovaria al proper Consell Escolar de
Districte i s’elevaria al Ple Municipal perquè es pugui formalitzar com a
demanda de l’Ajuntament de Barcelona
Finalment la consellera manifesta el compromís de la taula d’establir un
calendari per acomplir els acords .
Es tanca la sessió a les 20:25

