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ACTA DE LA REUNIO DEL CONSELL ESCOLAR
17 Novembre 2015
Assistents:
Sr. Joan Sanroma, Vicepresident del Consell Escolar
Sr. Marc Santasusana, Conseller CUP Capgirem Barcelona
Sra. Cati Esteve, Cup Capgirem Barcelona
Sra. Elena Garangou, PAS Escola Cal Maiol
Sra. Laura Casals, Directora Escola Practiques
Sra. Roser Vazquez, Professorat Fete-UGT
Sra. Marisa Durany, Presidenta Ampa IES Bosc de Montjuïc
Sra. Carme Bernet, Secretariat d'Entitats SHLB
Sr. Josep Ma. Muñoz, Director Centre Recursos Pedagògics
Sr. Agustí Rubio, Director Institut Lluis Vives
Sr. Antonio Ezpeleta, President Ampa Escola Pràctiques
Sr. Damià Montes, Director Institut Consell de cent
Sra. Helena Martínez, Alumna Institut Domènech i Muntaner
Sra. Amparo Brull, Directora Institut Domènech i Montaner
Sra. Rosa Chiva, Professorat CCOO
Sra. Ma. Jesus Sanz, Consorci d’Educació de Barcelona
Sra. Nuria Lacasa, Directora Escola Mossèn Jacint Verdaguer
Sra. Maria Rengel, Directora SSPPiT ,Districte Sants-Montjuïc
Sr. Jose Antonio Calleja, Conseller PPC
Sr. Albert Deusedes, Conseller PSC
Sr. Jordi Feixas, Conseller ERC
Sr. Victor Ranera, Director Joan Pelegrí
Sra. Nuria Izquierdo, Consellera CDC
Sr. Xavier Boladeras, Ampa Joan Pelegrí
Sra. Montserrat Corrius, Coordinadora d’Inspecció del Districte
Sr. Kike Fernàndez , Sants3Radio
Sr. Angel Federico Lao, Conseller Ciutadans
Sr. Xavier Farré, Conseller Tècnic del Districte
Sra. Clara Pradas, secretaria CEMD, que recull l’acta
Excusen la seva absència :
Sr. Jaume Asens, Regidor del Districte
Sra. Concetta Faletra, Presidenta Ampa Institut Lluis Vives
Sra. Montserrat Lloret, Directora Escola Lloret
Sra. Mercè Miralles, Professorat CCOO
Ordre del dia
1.

Benvinguda i presentació del representants dels grups municipals

2.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior

3.

Elecció de la Comissió Permanent

4.

Informe d’inici de curs 2015-2016
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5.

Procediments de participació en l’elaboració del PAM i el PAD

6.

Informació de les Comissions de Treball del Consell

7.

Presentació del Projecte Radio Escola de Sants3Radio

8.

Resum de les actuacions derivades del Pla d’Educació per l’Èxit Escolar al Districte.

Benvinguda i presentació dels representants dels grups municipals
El Sr. Joan Sanroma , Conseller d'Educació i Vicepresident del Consell Escolar del Districte dona la
benvinguda als assistents i disculpa l’absència del Regidor, Sr. Jaume Asens que no ha pogut estar
present en aquest acte per un compromís previ.
Presenta als assistents als nous Consellers dels grups municipals , a la Sra. Montserrat Corrius que
s'incorpora com a coordinadora de la Inspecció Educativa i al Sr. Kike No se que, representant de Sants3
Radio, entitat que ha estat convidada a formar part del Consell Escolar. Seguidament es fa una roda de
presentació de tots els assistents .
1.

Aprovació de l'acta de la reunió anterior

S'aprova l'acta de l'anterior Consell Escolar celebrat el 26 de maig de 2015, havent-se de canviar el nom
de la Sra. Anna Nisarre representant del sector pares per l’Institut XXV Olimpíada pel de la Sra. Marisa
Durany, representant sector pares de l’Institut Bosc de Montjuïc.
El Sr. Sanroma llegeix l'acord al que es va arribar en l’anterior sessió en la que el Plenari acorda sol·licitar
a l’Ajuntament de Barcelona que acceleri els tràmits per a la cessió d’ús i habilitació posterior dels
Jardins Walter Benjamin a l’Institut Consell de Cent, el més aviat possible per poder disposar de l’espai
habilitat a l’inici del curs escolar 2015-2016. El Sr. Damià Montes, director de l’Institut creu que se li
havia d’haver notificat prèviament, agraeix els moviments que el districte està fent en aquest sentit,
sense resultats a dia d’avui.
El Sr. Sanroma aprofitant l’ús de la paraula, llegeix dos escrits de les direccions de les escoles Carles I i
Escola Bosc de Montjuïc, en els quals, els Consells Escolars del centres respectius, argumenten i
proposen canvis de denominació d’aquestes escoles. L’Escola Carles I fa la proposta d’anomenar-se
Escola Poble-sec, i l’Escola Bosc de Montjuïc, a dir-se Escola de Bosc de Montjuïc, el qual era el seu nom
originari. Un cop llegits ambdós escrits, el Consell Escolar dona suport a aquestes iniciatives i s’aprova
que la Secretaria del Consell farà els tràmits pertinents en aquests casos.
2.

Elecció de la Comissió Permanent

La secretaria del Consell, Sra. Clara Pradas, demana disculpes en nom de la Vicepresidència anterior i en
nom propi, ja que a l’anterior Plenari que va ser posterior a les eleccions de renovació, es tenia d’haver
fet l’elecció o renovació de la Comissió Permanent, tràmit que es va passar per alt. Llegeix en veu alta les
persones que formaven la Comissió Permanent en el moment de la renovació, i com que no hi ha nous
candidats ni per ampliació ni per renovació, s’acorda continuar amb la mateixa composició :
Sra, Concetta Faletra, pares i mares sector públic
Sra. Elena Garangou, sector PAS
Sr. Josep Ma. Muñoz, direcció CRP
Sra. Montserrat Lloret, sector titulars centres concertats
Sra. Nuria Lacasa, direcció centres públics
Sra. Sunta Sogas, sector entitats
Sr. Xavier Boladeras, pares i mares sector concertat
Queden per cobrir dos representants de professorat i dos representants d’alumnat , públics i concertats.
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La secretaria recorda als assistents que han d’omplir un full amb les seves dades que tenen a la carpeta
que se’ls ha lliurat, per tal que puguin rebre informació del Consell Escolar de Barcelona. També els
demana que quan entreguin el full, al darrera, siguin tant amables d’apuntar en quina comissió de
treball voldrien participar.
3. Informe d’inici de curs 2015-2016
La Sra. Montserrat Corrius, coordinadora d’Inspecció presenta el document que es lliura als assistents
fent especial referencia a :

l’estat de la matricula al districte que en el document està segregada per barris, on es veu
que han quedat 97 places vacants a P3, de les que 69 corresponent a centres públics i 28 a
concertats; son dades d’octubre que poden haver patit una lleugera variació. Hi ha hagut una
baixada de matricula en relació al curs 14-15


per una qüestió de temps no s’han pogut publicar encara les dades de les beques de
menjador, però ens aporta aquestes dades: hi ha hagut 28.039 sol·licituds de beques en tota
la ciutat, , de les quals, s’han resolt positivament 22.464 ajuts, això representa un increment
en positiu de 4.000 sol·licituds més; s’han atorgat per tant el 80% del total de les sol·licituds.



la major part de les beques corresponen a l’etapa infantil i primària i en menor mesura, la
ESO. S’ha incrementat en un 14% la quantia de la beca, i pel que fa a situacions familiars
treballades des de l’EAP i/o les comissions socials de centre, s’ha satisfet un 93% dels cassos,
que es van poder documentar.

Segons el Sr. Damià Montes, la distribució de les beques de menjador reprodueixen el mapa de la
pobresa, i creu que aquesta situació es necessari capgirar-la. Creu que les dades s’haurien de donar per
centres i no pas per barris.
També creu que en l’apartat professorat (pag.13), la informació s’hauria de donar dient a quins centres
ha anat a parar aquest increment .Opina el mateix en quan a recursos per a alumnes de necessitats
educatives especials, on han anat els recursos, a quines escoles, i així es podria anar teixint un mapadiagnòstic de cada zona.
Li contesta la Sra. Corrius dient que el Departament ha posat en marxa un nou programa de gestió sobre
la preinscripció, matrícula i gestió d’alumnes (GEDAC) que està en aquests moments en fase de migració
de dades. Això ha provocat que els centres ara estiguin en una situació complexa de gestionar : algunes
informacions sobre l’alumnat encara no les poden introduir o no les poden obtenir. La informació que
els arriba per part de la presidència de les comissions de garanties d’admissió arriba nomes en paper
perquè l’aplicació anterior està inactiva. La informació que demana doncs el Sr. Montes en aquests
moments es complicada d’obtenir. Quan el GEDAC sigui operatiu podrem facilitar algunes de les
informacions avui demanades.
El Sr. Agustí Rubio, Director de l’IES Lluis Vives, afegeix que al nostre Districte tenim un índex
d’absentisme molt elevat i troba a faltar dades en aquest sentit, si en canvi tenim dades com ara del
programa Èxit.
La Sra. Montserrat Corrius explica les noves maneres de treballar que s’estan introduint en aquest
moment a la Comissió Tècnica d’Absentisme, per tal de ser més eficaços, però també més transparents
a l’hora de donar dades.
La Sra. Carme Bernet, representant del Secretariat SHLB, pregunta perquè no es possible que en els
informes s’incloguin dades de l’escola bressol; son dades que no les dona ningú....
La Sra. Corrius diu que aquestes dades les te el IMEB i es compromet en el proper Consell a donar
aquestes dades.
La Sra. Amparo Brull, Directora de l’IES Domènech i Montaner pregunta si les 119 places augmentades
de docents contemplen els majors de 55 anys, per saber si s’estan fent totes les hores . Li contesta la
inspectora que d’aquest tema no pot donar dades concretes perquè això no queda reflectit en les
actuals aplicacions.
El Sr. Sanroma creu que aquest tema podria ser assumit per la comissió de participació i escolarització
per fer un diagnòstic i veure, amb dades reals, quines solucions podem proposar.
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4.

Procediments de participació en l’elaboració del PAM i el PAD

El Sr. Sanroma explica els eixos de participació en els quals es basarà aquest any l’elaboració del pla
d’actuació del Districte (PAD) i del pla d’actuació municipal (PAM). Aprofita per engrescar a tots els
sectors representats a que participin i fomentin la participació dels seus representats. Intervé el
Conseller Tècnic, Sr. Xavier Farré dient que la intenció es fer consultes tant als membres dels consells de
participació com a grups de persones no organitzades, com ara joves, pares, alumnes, etc. Esta previst
que aquest procés de participació s’engegui cap allà el mes de febrer.
La representant de l’alumnat Helena ....., alumne de l’Institut Domènech i Montaner llegeix un escrit
sobre la pobresa Infantil a Catalunya que ha elaborat ella on recomana- i demana- suport al moviment
dels esplais per a nens i joves, perquè actuen com a eines que afavoreixen la igualtat entre els més
joves.
5. Informació de les comissions de treball del Consell
La Sra. Rosa Ma. Chiva i explica que la Comissió va organitzar al mes de desembre una sessió de
formació sobre Fiscalitat de les Ampa, adreçada a Ampas d’escoles i Instituts. Hi varen assistir
representants de 16 escoles i Instituts. Posteriorment, al mes de gener es va fer la mateixa sessió però
aquest cop adreçada a Ampas d’Escoles Bressol, que pel volum d’activitats i facturació que tenen, si be
estan cenyides a la mateixa llei, el format era més reduït. Hi varen assistir representants de 6 escoles
bressol. Les sessions van anar a càrrec de la Sra. Montserrat Delgado , assessora fiscal i membre de
l’Ampa de l’Institut Lluis Vives.
La Sra. Nuria Lacasa de la Comissió de Participació i Escolarització explica que aquesta comissió encara
no s’ha reunit des de l’inici de curs.
6.

Presentació de Sants3Radio

El Sr. Quique Fernàndez ,responsable del programa Radio Escola, de Sants 3 Radio, explica que aquest
programa ja porta 126 edicions. S’emet els dissabtes de 19:30 a 20 i els diumenges de 11:30 a 12:00.
L’objectiu del programa és poder donar veu als alumnes dels centres del districte per una banda, i donar
a conèixer la tasca educativa que es porta a terme a escoles i instituts dels barris del districte. Des del
programa creuen que la educació és molt amplia i que també es genera fóra dels centres educatius , i
per això en els seus reportatges en els que s’han convidat a més de 500 persones, s’explica com es
treballa per l’educació des de tots els àmbits del territori.
7. Resum de les actuacions derivades del Pla d’Educació per l’Èxit Escolar al Districte
Clara Pradas, com a tècnica d’Educació del Districte explica les darreres actuacions que s’han generat
arrel de la implantació d’aquest Pla en el que hi intervenen el CEB, els centres educatius del territori i el
Districte.
A principis d’aquest curs escolar, s’està portant a terme reforç escolar per a alumnes de primària, tant a
les escoles de la Marina (ja ho havien iniciat el segon trimestre del curs passat), i ara a les de Poble-sec i
Font de la Guatlla ; d’un total de 12 escoles en participen 10, en horari extraescolar, i les activitats es
concentren en les escoles Carles I (a partir d’ara Escola Poble-sec), Mn. Jacint Verdaguer i Enric
Granados. Es fan dues sessions setmanals a cada escola. s’ofereixen 10 places per curs i centre i 20 si
l’escola te dues línies.
Des del mes d’octubre s’ha iniciat un altre projecte – Aposta per tu” , amb alumnes de primer curs de
cicles formatius dels Instituts La Mercè i Rubió i Tudurí. Aquest reforç està adreçat a alumnes que tot i
haver graduat en ESO, no tenen les competències bàsiques ben assolides; destaca l’aportació i el suport
que en aquest sentit ha fet la Taula d’Infància Adolescència i Família (TIAF) de La Marina.
El darrer trimestre del curs passat, de manera pilot, es va portar a terme un programa de Diversificació
Curricular adreçat a alumnes de 3r i 4t d’ESO en perill d’abandonament del sistema escolar i/o
repetidors de 4 Instituts consistent en fer estades trimestrals ( 2 dies setmana/4 hores diàries),en
empreses i entitats per tal de treballar aspectes relacionats amb l’incentiu escolar des de l’òptica del
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mon del treball. Aquest projecte, que està implantat a altres districtes des de fa temps, ha tingut uns
resultats molt positius en quan a la permanència dels alumnes en el sistema educatiu i/o en la
continuïtat posterior dels estudis, habitualment cicles formatius. Des d’aquest curs, l’oferta s’ha pogut
ampliar a tots els Instituts del districte, i s’ha passat de disposar de 12 places a 33 concertades amb
diferents empreses ( equipaments esportius, punts verds, llibreries, botigues al detall, museus, centres
de dia de gent gran i de disminuïts físics, i d’altres).
Finalment, explica que la Orquestra Infantil de La Marina, que el curs passat es va posar en marxa amb
alumnes de 3 escoles de primària ( activitat extraescolar) , des del mes de setembre s’ha pogut ampliar a
les 6 escoles públiques del barri.

8.

Torn obert de paraules

Sra. Marisa Durany, de l’Ampa de l’Institut Bosc de Montjuïc : explica les dificultats de comunicació
que estan patint els alumnes de l’Institut, els de l’Escola de Bosc i l’Escola Tres Pins per causa del
tancament del funicular de Montjuïc per temes de manteniment. S’ha reforçat la línia de l’autobús que
puja a Montjuïc però ha resultat insuficient. Han entrat pel Registre de l’ajuntament un escrit ,
conjuntament amb l’associació de Veïns de la Satalia, on demanen que si s’ha de tancar per
manteniment no es faci durant el curs escolar, i que creuen que s’ha de planificar aquestes actuacions
més en funció del veïnatge i no tant del turisme. Li respon el Sr. Xavier Farré, dient que ja es va rebre
amb anterioritat un escrit al Districte i que demà tenen una reunió amb TMB, i es mirarà d’augmentar la
freqüència de pas de l’autobús que actualment ja està reforçat per suplir el funicular. Diu que aquest
manteniment es extraordinari i s’ha justificat en que l’empresa que fa les revisions es la que marca el
calendari. Diu que en posteriors revisions es tindrà en compte la demanda dels veïns. La Sra. Nuria
Lacasa creu que el CEMD ha de donar suport a aquesta carta i que cal que l’Ajuntament, i TMB, prioritzin
la població i que abans d’aturar el funicular es tenien d’haver posat medis suficients.
Sr. Damià Montes Director Institut Consell de Cent : creu que abans dels interessos econòmics s’hauria
de prioritzar els interessos dels ciutadans, i que en aquest aspecte, l’educació és la gran oblidada. En el
seu Institut hi ha alumnes amb notes molt altes a les PAU, però aquestes dades difícilment es recullen
més enllà del propi centre, sabem públicament quants alumnes acaben el batxillerat, quants la ESO? .
Creu que caldria tenir llistat i públic totes aquelles coses que formen part de l’èxit escolar; creu que la
diversificació curricular és una bona eina en aquest sentit.
Finalment diu que estaria molt be també que sabéssim quants centres de màxima complexitat hi ha a la
ciutat i si les necessitats que presenten els alumnes son de tipus mes social; els centres no tenen els
recursos adequats per atendre el malestar que es genera en molts alumnes d’aquests centre, i creu
necessària la figura del psicòleg als centres.
Sr. Angel Lao Conseller de C’S : creu que l’esport es un gran element de l’educació integral i que
s’hauria de reforçar.
Sr. Jordi Feixa Conseller d’ERC : Parla de l’Espai Deures, el programa de reforç escolar que amb el suport
econòmic del Districte tira endavant el Secretariat de SHLB per a primària i secundaria; informa que en
l’anterior Plenari del Districte es va parlar del fet d’augmentar la dotació econòmica per a aquest
projecte , i sobretot, unificar criteris amb els altres territoris en quant a circuïts d’accés i continguts.
Sra. Nuria Lacasa, Directora Mn. Jacint Verdaguer : creu que hi ha entitats, entre elles les ampa, que
tenen dificultats burocràtiques a l’hora de presentar subvencions, és difícil saber-ne els criteris, on
enviar-ho, etc. Diu que el Districte de Ciutat vella contempla que els centres de primària puguin
presentar sol·licituds de subvenció ( no nomes l’Ampa) , i que per treballar des de l’equitat el Districte
de Sants-Montjuïc s’ho podria de plantejar per al proper any.
Per cloure l’acte, el Sr. Sanroma fa una petita referència al projecte Rossinyol que es porta a terme a
tres Instituts del Districte i que esperem poder presentar algun dia en aquest Consell i a que el proper 10
de desembre es farà la presentació del llibre sobre les escoles de Sants-Montjuïc als anys 50 i 60, que
forma part de la Col·lecció Riera de Magòria.
Es tanca la sessió del CEMD quan son les 21:00 i no hi ha mes intervencions.

