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

23 de maig 2016 a les 18:30h

Membres del Consell assistents a la convocatòria:
Directors Centres Públics:
Oscar Tàrrega Escrihuela
Institut Barri Besòs
Directors / Titulars Concertades:
Eduard Miró Saladrigas
Escola Miró
Ricard Albalat Serra
Centre d'Estudis Montseny
Mercè Ponsà
Voramar
Professorat Centres Públics:
Enric Reverter Valls
Escola Catalònia
Isabel López Santamaría
Escola Els Porxos
Professorat Centres Concertats:
Carles Prat Sabartés
Voramar
PAS (Personal Administració i Serveis) Centres Públics:
PAS (Personal Administració i Serveis) Centres Concertats:
AMPA Centres Públics:
Cristina Molina Perera
Mónica Rodríguez Cardozo
AMPA Centres Concertats:

AMPA Escola Brasil
AMPA Escola Vila Olímpica

Pares / Mares CEC Centres Públics:
Pares / Mares CEC Centres Concertats:
Alumnes: CEC i Associacions Centres
Públics:
Alumnes: CEC i Associacions Centres Concertats:
Sindicats:
Jordi Binefa Martínez

UGT

Pilar Oliva
Entitats:
Dani Celma
Consorci d'Educació de Barcelona
Josep Ignasi Almirall
Montse Ardid
Anna Vera
Ajuntament Districte de Sant Martí:
Carlota Falgueras Marsal
Josep Garia Puga
Marta Gonzalez Fernandez
Jordi Martin López
Fernando Gómez i Carvajal
Mª Eugenia Angulo López
Ramón Sabaté Puig
Lourdes Arrando Bellés
Ainhoa Ruiz Benedicto

CCOO
XINO - XANO
Inspector Educació
Centre Recursos Pedagògics
Consorci d'Educació
Consellera Educació Dte. Presidenta CEMD

Gerent
Secretària CEMD
GMDBComú
GMD CIU
GMD C’s
GMD PP
GMD ERC-AM
GMDUP-PA

Membres del Consell excusats
Patricia Sarrias
Rosalia Melis
Cristina Cadevall
Maria Roca

Pares / Mares CEC Centres Públics: escola Pere IV
Pares / Mares CEC Centres Públics: escola Antoni Brussi
Directors Centres Públics: EBM Diagonal Mar
Directors Centres Públics: EBM Cobi

Assistents no membres del Consell
Luz Henao
Felisa Barbera
Marc Ribera
Marc Andreu
Magali Sirera

Mare escola La Marbella
Escola Farigola del Clot
CUP Sant Martí
Conseller tècnic Districte Sant Martí
mare

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de l’anterior Consell
Presentació membres del Consell
Propostes PAM PAD
Procés d’escolarització pel curs 16-17 al Districte de Sant Martí
Varis:
a) Presentació de manifestos treballats
b) Informació comissions realitzades
c) Propostes de treball a futur pel Consell Escolar de Sant Martí
6. Torn obert de paraules

Es proposa un canvi en l’ordre del dia respecte el punt 3. Donat que les propostes PAM
PAD estan pendents de negociació / acord polític es suprimeix aquest punt i
s’incorpora, amb el vist-i-plau dels assistents el punt de:
3. Pla de barris: projectes d’educació
PUNT 1 Aprovació de l’acta de l’anterior Consell
S’aprova l’acta de l’anterior consell del 21 de desembre 2015.
PUNT 2 Presentació membres del Consell
Per tal de poder facilitar el contacte entre els membres del consell, es comenta i
s’aprova el poder compartir amb tots ells algunes dades bàsiques de contacte.
S’enviarà aquesta informació juntament amb l’acta de la present sessió.
PUNT 3 Pla de barris: projectes d’educació
El Pla de Barris es va presentar el dijous 19 de maig a la ciutadania, respecte al Districte
de Sant Martí repercuteix en aquesta primera fase al barri del Besòs Maresme.
Els trets principals són:
 Dotació de recursos extraordinaris: 15.000 000€ per quinze barris de la ciutat
 Transversalitat de les actuacions
 Voluntat de col•laboració interadministrativa
 Apoderament veïnal tant el la definició com en seguiment i gestió del programa
 Reforç i protagonisme de la xarxa associativa i d’entitats
 Capitalització de l’experiència en els processos de transformació urbana a
Barcelona i Catalunya
 Compromís d’avaluació i rendició de comptes
I els objectius principals, són quatre:
1. Recuperar i impulsar l’activitat econòmica als barris.
2. Fer front als dèficits urbanístics, a la baixa qualitat dels habitatges, a la manca
d’equipaments i fomentar la seva accessibilitat i centralitat.
3. Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població.
4. Apoderar els veïns per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de
millora de la vida col·lectiva al barri.
L’educació es defineix com un dels eixos estratègics. Es compta amb quatre escoles
públiques, amb tres centres concertats, un quart es fronterer ubicat al barri de
Provençals del Poblenou tot i que comparteix característiques, dos instituts i una
escola bressol pública, la majoria d’ells són centres amb una fora permeabilitat
d’alumnat provinent de Sant Adrià del Besòs, per tant s’ha de promoure un treball
conjunt amb Sant Adrià en el tema educatiu.
El pla de barris planteja entendre les escoles (sovint d’alta complexitat) com a centres
d’educació integral, on calen programes d’atenció als infants i les seves famílies més
enllà de les classes reglades, amb un atenció continuada a llarg de la vida educativa i
una transició a la vida laboral.
L’esport, la música, la cultura i les arts en general, treballades des del lleure, es
converteixen en grans eines socialitzadores i educadores. Les corals i bandes que estan
sorgint al barri, així com els espais esportius que ja funcionen, s’han de potenciar i

utilitzar per treballar la cohesió entre col•lectius, reconduir certes dinàmiques que
actualment es porten a terme especialment a l'espai públic , generar autoestima i
sentiment de pertinença i obrir nous mons als veïns i veïnes.
Projecte Baobab, s’inicia aquest estiu 2016 com a prova pilot a les escoles públiques
del Besòs. Es tracta d’uns campaments urbans d’estiu amb activitats de matí i tarda
incorporant el menjador, gratuïtes per uns 40 alumnes d’aquests centres.
L’acció es realitzarà en una de les escoles i consistirà en una proposta d’activitats molt
vinculades tant al barri com a la ciutat, mirant de buscar col·laboracions amb entitats
del territori.
S’està impulsant i concretant amb la col•laboració del Consorci d’Educació de
Barcelona.
PUNT 4 Procés d’escolarització pel curs 16-17 al Districte de Sant Martí
L’Inspector explica que s’està a l’espera de les llistes definitives. Els propers tres dies
24, 25 i 26 de maig es fa l’atenció a les famílies per veure alternatives a l’assignació
inicial, tot i que en línies generals baixa el percentatge d’alumnes que no entren en la
primera opció demanada.
Pel que fa a l’ ESO pública a la zona 26 amb el 4t grup del Maria Espinalt es cobreix la
demanda, a la zona 27 l’Institut Barri Besòs absorbeix el tancament de la ESO a
l’Institut Rambla Prim i a la zona 25 la baixada en la preinscripció del Zafra ha fet que el
Moises Broggi i el Salvador Espriu estiguin més plens.
Les places d’ESO a centres concertats no s’han acabat d’omplir, quedant encara
vacants.
A nivell de P3 tot i haver el mateix nombre de nens que el curs passat s’ha incrementat
la demanda per escola pública de la zona 26, fet que ha comportat que s’incrementi
una línia a la les escoles Marbella i Poblenou i que hagi ampliació de grup per aquest
curs a l’escola Bogatell, segons el que estava previst. També a la resta de centres de la
zona s’han ampliat els grups a 26 alumnes.
La preinscripció ha mostrat una tendència de la població cap a les escoles de la sud del
Districte, sota la Gran Via; el grup nou de l’Escola Poblenou que es pensava ompliria
amb famílies de la zona 26 s’ha vist ocupat per famílies que es preveia anirien a
l’escola La Caixa això ha provocat que l’Escola La Caixa perdi un grup el proper curs.
La preinscripció també ha mostrat una aposta per l’escola pública que ha requerit que
s’ampliï a dos grups més l’escola La Llacuna que seran l’embrió d’una futura escola pel
proper curs i que per aquest, s’ubicaran en una instal·lació provisional als carrers de
Llacuna / Sancho de Àvila, davant dels mòduls de l’institut Maria Espinalt.
Pel que fa a la concertada a l’escola Asunción de Nostra Senyora té un grup vacant, a
l’espera de les assignacions finals, amb risc de perdre el concert per aquest motiu. La
resta de centres de la zona han estat dins la normalitat.
Al mes de juny amb la matrícula tancada es podrà presentar un informe més detallat.
Torn de preguntes dins aquest punt:
 Es preveu informació a les famílies de La Llacuna sobre aquests nous grups?
En la propera setmana està prevista una reunió amb les famílies encara no
convocada per explicar situació.









Avui hi ha una reunió amb les direccions de l’institut Maria Espinalt i de l’escola
La Llacuna per quadrar necessitats amb una bona entesa entre les direccions
dels dos centres.
Si es demana escola pública pot ser que es faci assignació a escola concertada?
Les famílies que no entren en la primera ni segona opció la màquina fa una
assignació a partir de les vacants existents que es revisa i els criteris de revisió
són: la proximitat geogràfica i si les demandes són de centres públics s’assigna
un centre públic, si són de concertats s’assigna un concertat i si són barrejades
qualsevol de les dues opcions que tingui vacants i que estigui propera al
domicili.
Hi ha previsió de construcció de nous centres educatius públics?
S’està observant un canvi de tendència a nivell de ciutat i una aposta per
l’escola pública que en el cas de Sant Martí aquest curs s’ha buscat respondre
de forma més estructural amb increment de línies, en el cas de La Llacuna són
l’embrió d’un nou centre públic.
Com està la situació a l’escola la Marbella?
Amb l’aprovació dels pressupostos per part de l’Ajuntament s’està en disposició
de comprar el solar de l’església de Sant Bernat Calvó, Plaça Sant Bernat Calvó,
on s’ha de fer l’ampliació d’aquest centre el Districte està en negociacions amb
el Bisbat per la formalització d’aquesta compra i per avançar l’enderroc de
l’actual construcció.
Per part del Consorci s’està treballant en el projecte d’ampliació de l’escola, la
ubicació dels mòduls i altres necessitats del centre.
Què passa quan les demandes de plaça de les famílies van vinculades a un tipus
de projecte educatiu?
L’element comparatiu que es pot establir entre un projecte i un altre ve per les
proves de 6è de primària de 4t d’ESO i de 2n de Batxillerat que estan
anivellades en tots els centres tot i els projectes educatius diferents. Els
resultats són equiparables al Districte amb la qual cosa no té que haver
preocupació.

PUNT 5 Varis
a)
Presentació de manifestos treballats
(s’annexen els manifestos amb les modificacions aprovades avui pel plenari del
Consell)
b)
Informació comissions realitzades
S’informa de les comissions realitzades de seguiment de les obres tant de l’Escola
Marbella com de l’Institut Maria Espinalt.
c)
Propostes de treball a futur pel Consell Escolar de Sant Martí
Amb voluntat d’incorporar altres temes al consell amb una mirada més educativa que
vagi més enllà de l’escola es proposa que es pensin propostes a treballar pel proper
curs, es suggereixen ja alguns temes a incorporar:
 Educació en el lleure, realitat al Districte
 Noves metodologies educatives, ex: treball per projectes
 Educació per la pau
 Activitats dins la campanya d’estiu

 Ajuts pel menjador
 Ajuts a activitats de lleure esportiu
PUNT 6 Torn obert de paraules
 L’escola El Porxos vol saber com és que fa ja cinc anys que no poden comptar
amb TEI.
Des del Consorci es mirarà i se’ls donarà resposta
 Es genera un debat entorn les proves de nivell i les inquietuds que manifesten
un sector de les famílies respecte el tema.
 Es manifesta preocupació per la fluixa participació de les famílies al Consell
escola de Districte. Es parla sobre la possibilitat de fomentar la participació fent
major difusió del consell o alguna campanya específica.
Es comenta que a nivell del Consell Escolar de Barcelona s’ha iniciat una
reflexió / revisió entorn el consell que podria incorporar aquesta proposta.
 Amb l’aprovació de la llei contra l’Homofòbia que incorpora una línia de treball
dins els centre educatius es vol saber si s’ha fet alguna cosa i si no que es pugui
potenciar.
Es comenta que potser des del Consell de dones del Districte es podria impulsar
o vincular.

Es tanca la sessió a les 21,05hores

Barcelona, 27 de juny del 2016

Marta Gonzalez
Secretària del Consell Escolar
del Districte de sant Martí

