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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Núm. de la sessió: 61
Data: 11 de juliol de 2016
Hora: de 18h a 20h
Lloc: Sala de Plens de la seu del Districte
A Barcelona, l’11 de juliol de 2016, es reuneix a la Sala de Plens de la Seu del Districte de l’Eixample, en
sessió plenària ordinària, el Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample, sota la vicepresidència del
Sr. Jordi Matas.
Assistents:
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín
Sr. Jordi Matas i Vilà
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo
Sr. Joaquim Asensio
Sr. Joan Ramon Riera
Sr. Alejandro Muñoz
Sra. Blanca Morán
Sra. Isabel Lázaro
Sra. Mireia Martínez Tomé
Sr. Antonio Polo i Poch
Sr. Josep Fernández
Sra. M. Fernanda Merino Villar
Sra. Lorena Gálvez
Sra. Carme Grau Armengol
Sr. Carles Medrano
Sr. Jordi Mayné Sellés
Sr. Oriol Admetlla Salvatella
Sra. Mª Josepa Serra
Sr. Joan Sabidó Foguet
Sra. Núria Gallifa

Presidenta CEMD Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Inspecció d'ensenyament
Serveis Educatius
Rep. Directors centres públics
Rep. Titulars centres concertats
Rep. Sindical USTEC
Rep. Professors sector públic
Rep. Sindical UGT
Rep. Mares i Pares centres públics
Rep. AMPA centres públics
Rep. AMPA centres concertats
Rep. AMPA centres concertats
Rep. Entitats Districte
Rep. Entitats Districte
Tècnica Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Altres assistents:
Sra. Margarida Llorens
Sr. Eduard Cuscó
Sra. Tània Rafí
Sra. Marta Sendra
Sr. Àlex Juanmartí

Coordinadora territorial d’educació. Consorci d’Educació
Conseller districte grup d’ERC-AM
Conseller districte grup d’ERC-AM
Mestre i veïna dreta eixample
CUP Capgirem Barcelona

S’excusen:
Sra. Núria González
Sra. Carme Fusté Miralles

Consell de Districte de l’Eixample
Rep. Directors centres públics

Sra. Reyes Brun Aznar
Sr. Ricard Coma Montoro
Sra. Núria Dausà i Riu
Sra. Puri Peire
Sra. Marta Chavarria Gabarró

Rep. Directors centres públics
Rep. Titulars centres concertats
Rep. Titulars centres concertats
Rep. Professors centres concertats
Rep. Professors centres concertats

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Dades de preinscripció i matrícula 2016-2017.
Informacions de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació.
Informacions de la comissió de Participació.
Retorn Debat participatiu PAD educació.
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
Benvinguda del vicepresident del CEMD de l’Eixample i Conseller d’Educació, Sr. Jordi Matas.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sense cap esmena, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
2. Dades de preinscripció i matrícula 2016-2017.
Sra. Blanca Morán, inspectora i presidenta de la subcomissió territorial de garanties d’admissió de
l’Eixample. La subcomissió va atendre les persones que inicialment no van tenir plaça on l’havien demanat.
Ens van fer arribar una petició de dades des del CEMD Eixample i les hem demanat al Consorci d’Educació.
El Consorci ens ha fet arribar les que tenia i podia donar. Hi ha un Acord de Govern sobre transparència que
limita o diu quines dades es poden donar. En aquest cas, pel que fa a la preinscripció, hi ha tres o quatre
informes, i avui estaríem parlant del darrer.
En aquest informe que ens han fet arribar ens donen dades, primer referides Barcelona, i després a
l’Eixample. Totes aquestes dades són de meitat del mes de juny, un cop acaba la preinscripció.
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3

La diferència de demanda en primera opció a favor dels centres concertats s'ha reduït. Ha passat des de
1.096 el curs 2012-2013 a 112 el curs 2016-2017.

La diferència de demanda en primera opció a favor dels centres concertats s'ha reduït. Ha passat des de 313
el curs 2012-2013 a 59 el curs 2016-2017.

Després veurem els grups de P3 de la concertada que es reduiran aquest any.

Aquesta taula amb les assignacions que s’han produït a P3, respon a la pregunta que ens van fer arribar des
del CEMD sobre aquesta qüestió. Aquestes xifres corresponen a Barcelona.
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L’ampliació de l’oferta final de places públiques a P3:
Grups addicionals

Noves línies

7

4

Escola Fructuós Gelabert
Escola Tabor
Escola Ramon Llull
Escola Els Llorers
Escola Barcelona
Escola Turó del Cargol
Escola Bogatell

4 Eixample

Escola Entença
Escola La Sagrera
Escola La Llacuna (2 línies)

1 Eixample
1 Sant Andreu
2 Sant Martí

1 Les Corts
1 Gràcia
1 Sant Martí

S’han fet quatre grups addicionals de P3 a l’Eixample, i també s’ha ampliat una línia a l’escola Entença que
sortia amb dues.
Ara passem a l’ESO, on l’escolarització ha estat més equilibrada.
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Cal recordar que l’oferta dels centres concertats normalment és la continuïtat de les línies que tenen a
primària, sinó no tindrien gaire sentit aquestes xifres. Ho recordo perquè ho tingueu en compte,
normalment representa l’ampliació que fan.

L’ampliació de l’oferta final de places públiques a ESO:
Grups addicionals

3

Institut Poeta Maragall
Institut Barcelona-Congrés
Institut Salvador Espriu

1 Eixample
1 Nou Barris-Horta
1 Sant Martí

Noves línies

3

Institut Joan Boscà
Institut Les Corts
Institut Maria Espinalt

2 Les Corts
1 Sant Martí

Proposta de revisió de concerts per als ensenyaments obligatoris del curs 2016-17 al districte de l’Eixample:
- P3, reducció de 8 grups
- 1r primària, reducció de 2 grups
- 2n ESO, reducció d’1 grup
A la resta de l’informe hi trobareu informació sobre la nova escola Entença que el curs vinent s’ubicarà al
recinte de l’Escola del Treball. Hi ha el plànols de la ubicació, de l’accés i de la distribució del mòdul.
En resum, s’ha mantingut més equilibrada la oferta de secundària, i la oferta de primària s’ha incrementat
considerablement la demanda de pública.
Sr. Jordi Matas. Moltes gràcies Blanca. Ara si us sembla, podríem fer una introducció al que es va parlar a la
comissió de Mapa Escolar i Matriculació en la que es van tractar algunes d’aquestes qüestions, tot i no tenir
totes les dades que avui s’han presentat. Passo la paraula al president de la comissió i després obrim un
torn de paraules.

3. Informacions de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació.
Sr. Joan Sabidó. A la comissió de Mapa Escolar i Matriculació vam analitzar i valorar aquestes dades. El
resum del que vam tractar:
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-

La demanda d’escola pública a P3 en el districte de l’Eixample s’ha incrementat en els darrers cinc anys.
Per atendre aquest increment de demanda, s’han establert grups addicionals a diferents escoles de
l’Eixample (bolets). Es necessari incrementar de forma urgent l’oferta de places públiques a P3 en tot el
districte de l’Eixample.
Oferta
inicial

Demanda

Oferta
inicial

2013
Pública
Concertada
Total

647
1.301
1.948

Demanda

Oferta
inicial

2014
741
1.054
1.795

668
1.230
1.898

Demanda

Oferta
inicial

724
997
1.721

648
1.200
1.848

2015
767
985
1.752

647
1.234
1.881

Demanda
2016
859
918
1.777

-

S’han d’acabar “els bolets”. L’increment d’un grup addicional podria ser una solució ocasional i
momentània, però no pot ser la norma l’establir grups addicionals a les escoles. En aquelles escoles que
s’han incrementat grups (bolets) en els darrers anys, s’han d’incrementar urgentment els recursos,
sobretot de personal, per la distorsió que ocasiona a l’escola.

-

Com a conseqüència de l’increment notable de la demanda a P3 dels darrers anys, hi haurà un
increment de la demanda a 1r de l’ESO. Cal treballar per atendre aquest increment de demanda que es
produirà en un futur proper.

-

Les direccions del centres s’haurien d’implicar més en el procés de preinscripció a P3 i 1 d’ESO, sobretot
per informar de la possibilitat real que té una família d’entrar en un centre molt demanat. Cal treballar
per racionalitzar la gran demanda de determinats centres. També perquè les famílies demanin
preferentment els centres més propers al domicili per fomentar l’escola de proximitat al barri.

-

Per la falta de places públiques a l’Eixample es necessari utilitzar les places no ocupades dels centres
propers al districte de l’Eixample, sobretot de Ciutat Vella. Es podrien modificar les zones escolars i els
centres que es poden demanar amb màxima puntuació per a les famílies que viuen prop d’aquests
centres.

-

Les famílies que han estat assignades d’ofici, normalment van a centres que no han demanat. S’hauria
d’establir algun mecanisme per poder fer un canvi d’escola en anys posteriors, per anar a alguna de les
escoles que havien demanat.

Resumint, increment de places públiques a P3, prou bolets, pensar en el 1r de l’ESO, implicació de les
direccions dels centres per dir a les famílies les possibilitats reals que tenen d’entrar en aquella escola,
utilització de places properes al districte (siguin de P3 o de 1r de l’ESO) i les famílies assignades d’ofici
possibilitat de canviar de centres.
Sr. Jordi Matas. Gràcies Joan. S’ha incorporat la Sra. Montserrat Ballarín, regidora del Districte de
l’Eixample, continuem amb el torn de paraules i després passarem la paraula a la Regidora.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. En primer lloc agrair i saludar a la regidora Sra. Montserrat
Ballarín. En aquest mandat l’anterior regidor va venir un cop, però l’anterior mandat el regidor no va venir
mai a cap CEMD.
En segon lloc, començant per coses positives, la valoració que fem les famílies des de la pública estem molt
contents de coses que han passat. L’institut Poeta Maragall ha tingut una demanda millor que anys
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anteriors, i centres que estaven molt demanats, s’han moderat una mica, excepte un que s’ha disparat
encara més. En aquest sentit, m’oposo totalment a que les escoles informin de la demanda de centres. El
que no han de fer és mentir, això està clar. Des de la xarxa pública, seguirem animant a les famílies que la
demanda vagi a la pública per fer caure el mur de la Generalitat de Catalunya que impedeix construir nous
centres escolars a Barcelona ciutat.
Coses que no ens agraden? Protesta oficial de les AMPA de la pública contra els grups addicionals. Portem
anys, des del 2011-2012 amb un bolet o dos, cada any. Però passar a cinc, no és el mateix. En aquest sentit
una pregunta. En aquest document del Consorci és parla de la tercera línia estructural de l’escola Entença.
Voldria que s’aclarís perquè les famílies d’Entença que s’hi han inscrit, ho han fet per una escola de dues
línies. S’hauria d’aclarir el pla de futur d’aquesta escola.
Per acabar. El tema del 8 concerts de P3 que es reduiran el curs vinent. No entenc com després de la Llei de
transparència a la qual s’han d’acollir totes les administracions, el Consorci fa un Acord pel qual es limita la
documentació o informació que es pot fer pública. Curiosament el que es limita és donar informació sobre
els centres concertats, de la pública no s’ha limitat res, tret d’aquella informació que ja sabem que no es
donarà mai. Sorprèn aquesta limitació amb la composició del govern municipal que hi ha ara, que hauria de
fer força al Consorci. Voldríem saber quins centres reduiran aquests concerts. I una petició, saber si aquesta
reducció serà perdurable i continuada en els anys. Perquè segons les dades que tenim d’anys anteriors, el
nombre de línies de P3 fa dos o tres anys eren 46, 46 l’any anterior, i aquest any 48 grups. Perquè s’ha
augmentat el nombre de grups si la demanda ha anat disminuint. D’aquests 48 passarem a 40 de final, però
l’any vinent, el Consorci torni a oferir 48 o 46, i això no hauria de passar. Sistemàticament es fa i no s’hauria
de fer.
Sr. Joaquim Asensio, conseller d’ERC-AM. Un dubte, quantes aules augmenta l’escola Entença?
Sr. Eduard Cuscó, conseller d’ERC-AM. En relació a l’escola Entença, les entitats esportives ens han fet
arribar el seu neguit en relació a l’ocupació de l’espai de l’escola i els inconvenients que hi ha, i crec que han
demanat hora amb la regidora. Era per saber si en aquest sentit, s’ha contemplat alguna alternativa d’espai,
per exemple al solar del Clínic.
Sr. Pedro Sánchez, conseller de C’s. Voldria comentar el tema de l’Angeleta Ferrer, un tema que preocupa a
tots. Ja sé que la resposta és de pressupost, però crec que entre tots podríem buscar la fórmula perquè hi
ha marge i nivell polític. No sé si entre tots podríem buscar l’impuls polític o la mesura política.
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. Respondré les preguntes d’escolarització. És cert que s’ha
incrementat molt la demanda de la pública a l’Eixample, aquest any amb 50 demandes més que l’any
passat, tot i obrir línies noves, ha estat insuficient.
L’escola Entença tenia previst el seu funcionament en dues línies i finalment seran tres, per tant hi ha hagut
un augment. També quatres escoles han augmentat en un grup addicional. La intenció és trobar nous espais
de cara a l’any que ve per evitar aquests bolets.
Tal i com heu comentat, el districte no és un espai tancat i sí que hi ha traspàs d’alumnat cap a instituts que
donen més oferta.
Sobre la reducció de concerts, és una estimació, no podem donar encara els noms dels centres perquè això
depèn de la matricula final que hi hagi. Llavors se sabrà exactament quina serà la reducció de grups.
Sobre els Acords del Consell de direcció del Consorci respecte del tractament de les dades, el que s’intenta
és donar unes dades de ciutat que siguin fiables i que marquin tendència perquè es vegi que passa a cada
territori, sense entrar en detall de cap centre, ni públic ni concertat, per evitar perjudicar la imatge de cap
centre. El que si que no hi ha és un acord explícit per no donar les dades de l’escola concertada enfront de
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la pública. L’Acord que es va fer arribar a tot el plenari del CEMD Eixample i que està penjat en el web del
Consorci a l’espai de transparència, marca quines dades es faran públiques.
Sr. Jordi Matas. Perdona, no m’ha quedat clar el tema de l’escola Entença. L’any que ve hi haurà dues o tres
línies?
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. El curs que ve, tres línies i la intenció és que el curs 2017-2018,
siguin dues.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. Per tant, el document està equivocat, és un bolet.
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. A veure, s’ha incrementat aquest any, i l’espai no és molt gran i
no es vol massificar.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. Estic d’acord en això, però el document el que diu és que
s’afegeix un grup estructural a l’escola.
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. No em voldria equivocar, però diria que la intenció per a l’any
2017-2018 és que siguin dues línies. Ho confirmaré.
Sra. Carme Grau, rep. Mares i Pares centre públic. I el Ramon Llull?
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. En principi és només per aquest 2016-2017. La planificació de
Barcelona i en concret de l’Eixample encara no s’ha fet pel curs 2017-2018, la intenció no és fer centres de
tres línies, és trobar l’alternativa amb centres nous.
Sr. Jordi Matas. La situació de l’escola Ramon Llull és que és el segon any consecutiu que té bolet.
Sra. Carme Grau, rep. Mares i Pares centre públic. Per un centre entomar 30 famílies l’any passat que hi van
anar a disgust, aquest any que podrien tenien nens en primera i segones opcions, tornaran a tenir 25
famílies disgustades perquè no van al centre que havien demanat. Donar el tomb a l’escola l’hi és molt
difícil si no li doneu ajudes: triar el professorat, etc.
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. Mirarem de treballar en aquesta línia. El tema de les plantilles
és molt difícil però sí que donarem suport al projecte del centre amb altres alternatives.
Sra. Mireia Martínez Tomé, rep. Directors centres públics. Crec que la clau és aquí, apoderar els centres que
no omplen. Per exemple, representants de les direccions de secundària de l’Eixample, no tothom està
d’acord amb el tema de l’Angeleta Ferrer si com a conseqüència, altres centres propers perden
preinscripcions. Per tant els centres que no omplen, recolzar-los. Ho estem veient, Entença, Viladomat,
moltíssimes peticions, les famílies fàcilment s’enganxen a projectes nous. Per tant, trobem la manera que
tots els centres omplin, els dels límits com deia en Joan, Ciutat Vella, també, si fem que tots omplin, després
veurem si fan falta més centres. Hi ha força gent de la pública de primària de l’Eixample que a l’ESO, marxen
a la concertada, no perquè no tinguin plaça, sinó perquè com dèiem, no hi ha cap centre al que puguin
accedir que els hi faci gràcia. El que hem de fer és intentar regenerar tots els centres públics i que omplin.
Penso que aquesta és la clau, donar recursos als projectes dels centres.
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Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. Sobre la intervenció de la representant del Consorci. A
vegades sembla que el Consorci vol enganyar, no els representants del col·lectius, sinó a vosaltres, la taula,
perquè en un document que s’ha realitzat tres cops, tinc les tres versions, abril, maig, juny, que segueixin
dient que aquesta línia de l’escola Entença és una nova línia, o no saben el que escriuen o no saben que una
nova línia és una escola de tres línies i aquesta escola és de tres línies, i seguirà sent de tres línies. Això és el
que diu el document. Si no és així, que canviïn el document i que ens l’enviïn ben fet.
Sra. Margarida Llorens, Consorci d’Educació. No et preocupis, el canviarem.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. Segona cosa. Com pot ser que aquest document, per primer
cop, ha inclòs els concerts ha eliminar, vuit, i no diu el nom dels centres? Si diuen vuit concerts d’escoles de
P3 es que saben perfectament quines escoles els perden. Jo us les podria dir amb les dades que tenim a la
xarxa d’AMPA, però és el Consorci qui ha de donar aquesta informació.
Tercera cosa, en referència a la intervenció de l’institut Balmes, amb tota l’estimació. Hi ha 20 famílies que
venien històricament a aquest institut de l’escola Tabor, que no han vingut i no has tingut problemes per
omplir.
Sra. Mireia Martínez Tomé, rep. Directors centres públics. No estava parlant de mi, estava parlant d’altres
coses.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. Ho sé, però m’ha semblat un discurs totalment contra tot
allò que estem defensant des de les AMPA del districte.
Sra. Mireia Martínez Tomé, rep. Directors centres públics. En absolut, és a favor del Fort Pius i del Pau Claris
i el Verdaguer de Ciutat Vella.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. No. L’espai previst per a l’Angeleta Ferrer no està a prop
d’aquests instituts...
Sra. Mireia Martínez Tomé, rep. Directors centres públics. És a prop del Fort Pius i del Pau Claris. El que s’ha
de fer és reequilibrar les zones, amb això estem d’acord.
Sr. Jordi Matas. Per la part de dalt, a partir del Fort Pius, els següents centres que hi ha són la Sedeta,
Príncep de Girona, Broggi, Zafra... Tenim un forat negre des del Fort Pius i el Balmes fins a la següent
corona.
Sra. Mireia Martínez Tomé, rep. Directors centres públics. Sí, s’està equilibrant en el moment que la Tabor
ha demanat l’adscripció al Príncep de Girona. El que s’ha de fer és reequilibrar les zones, amb això estic
completament d’acord, com el director del Fort Pius.
Sr. Carles Medrano, rep. AMPA centres públics. Les xifres des de fa dos anys en l’informe de la xarxa
d’AMPA deia que es necessitaven dos instituts nous a l’Eixample, no deia res d’on. La seva ubicació ha de
ser la dreta de l’Eixample, perquè l’esquerra amb el nou institut Viladomat queda cobert, es necessita a la
dreta. La zona ideal seria més amunt, per la Sagrada Família que no hi cap institut. Donat que no hi ha cap
espai, demanaríem poder fer servir l’espai de l’Angeleta. La qüestió està en que quan s’ha creat l’institut
Viladomat no s’ha perdut demanda de la resta d’instituts del districte. És evident que hi ha instituts de la
perifèria de l’Eixample que necessiten recolzament. Sí, 20 famílies han anat al Príncep de Girona, i ha sigut
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en part perquè el Consorci ha donat ajuda a aquestes famílies. I amb el Pau Claris, tres quarts del mateix
amb famílies del Fort Pienc. Tot això ajudarà aquests centres, però en qualsevol cas, la demanda de
l’Angeleta Ferrer no és una demanda de famílies que ara estan anant al Balmes o al Fort Pius, és una
demanda de les 57 famílies de la Sagrada Família que han d’anar a Gràcia, al Clot, a Horta. I de les 50
famílies dels Encants i de l’escola Univers que l’any vinent estaran a 5è de primària. No hi ha cap argument
per dir que no és necessari fer l’institut. Està clar que s’ha de col·laborar entre totes les institucions i les
AMPA.
Sra. Mireia Martínez Tomé, rep. Directors centres públics. Carles, la primera vegada que es va reclamar
l’institut Angeleta Ferrer, el van reclamar les famílies del Fort Pienc, per tant, s’obria per les famílies del Fort
Pienc.
Sr. Jordi Matas. No entrem en debat ara, gràcies.
Sr. Joan Sabidó, president de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació. Voldria fer un aclariment. Quan
hem parlat de la implicació de les direccions, era en els centres que es produeix una demanda
desmesurada, i eren determinats centres. Era per informar correctament a les famílies.
Sra. Carme Grau Armengol, rep. Mares i Pares centres públics. Vinc de l’escola Fort Pienc i tinc el cor una
mica dividit. Sí que creiem que a la llarga fa falta l’Angeleta Ferrer, però tenim l’institut Fort Pius que s’ha
aconseguit donar-li el tomb, i s’ha fet un esforç important per intentar donar el tomb al Pau Claris posantnos en contacte amb moltes famílies d’altres escoles per aconseguir una preinscripció de quaranta famílies
que no havia passat mai. El que ens faria patir és que això arribés a esborrar-se, que l’any vinent la
preinscripció baixés en picat perquè s’obre l’Angeleta Ferrer.
Sí Carles, costa molt donar el tomb en un institut.
Nosaltres com a escola, demanem al Consorci que pari la matrícula viva al Pau Claris. També hauria
d’intentar que almenys a l’escola Ramon Llull i al Pau Claris alguns perfils de professorat siguin per ajudar a
donar un tomb als centres, no dic que els que hi ha ara no siguin professionals, ningú ho posa en dubte,
però potser tenen una rutina que s’hauria de canviar i ajudar a canviar. Demanem que aquells centres que
no són de nova creació, tinguessin aquest favor especial. També demanaria al Consorci si es planteja revisar
les adscripcions, les àrees d’influència, els temes de puntuació, crec que s’hauria de fer més racional i lògic.
També demanaria que, així com retirar els concerts ho feu al setembre, féssiu el mateix tracte a la pública.
En comptes de tancar algunes línies d’entrada, perquè ja preveieu que la natalitat ha baixat, no, tanqueulos després, un cop passada la preinscripció.
Sr. Jordi Matas. Gràcies Carme. Fem un últim torn de paraules i després fem un retorn.
Sr. Àlex ?????, vinc en nom de la CUP Capgirem Barcelona, no sóc conseller, sóc pare d’una de les escoles
públiques de l’Eixample. Em sumo a totes les demandes de la xarxa d’AMPA de l’Eixample, especialment la
que diu que el proper any les escoles concertades surtin amb una oferta més ajustada a la realitat. Recordar
que el Decret que regula els concerts educatius es tornaran a renovar al Parlament de Catalunya el mes de
maig del 2018 i és en aquell moment on molts dels que estan per aquí, s’hauran de mullar.
Una altra reflexió, la millor pedagogia són recursos, i en això segurament tota la comunitat educativa hi està
d’acord. Recursos vol dir no el 2,3% del pressupost que té l’educació pública, sinó el 6% al que s’hauria
d’arribar. Calen recursos perquè hi hagi substituts, desdoblaments, baixada de les ràtios, per interins amb
places definitives.
Tres preguntes.
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Augment de l’entrada a P4 i P5, no sé si es dóna a l’Eixample, però sí a d’altres districtes i municipis. Sabem
que l’escolarització fins a primer no és obligatòria, hi ha moltes famílies que opten per entrar a P4 o P5,
sabem que és difícil, però saber què en penseu, perquè hi ha famílies sense plaça i poques vacants.
Sobre l’institut de Germanetes (Viladomat), està previst començar la construcció segurament el primer
trimestre del 2017. Hi havia una plataforma reivindicativa per a la construcció de l’institut, fa uns tres anys,
on es va valorar que es parlés amb ells per intentar definir com seria aquest institut. Al costat d’on anirà i ha
un recinte d’uns 500 m2, l’espai de recreant cruïlles, estan demanant poder parlar de com serà el nou
institut. És una demanda a l’esquerra de l’Eixample i crec que s’hauria de collar des del districte a donar
peu a les demandes que vénen d’aquesta plataforma. Quan parlem de l’autonomia de centres, l’autonomia
de centres real no és només donar veu a les direccions sinó també hauria de ser donar veu a aquests
col·lectius a decidir com ha de ser l’institut.
Sobre l’escola Entença. Tal com anirà el tema de la Model, n’hi ha per uns quants anys. Quan es va parlar
amb la Diputació per intentar ubicar l’escola en algun dels espais de l’escola industrial, no va respondre.
Crec que s’hauria d’intentar pressionar la Diputació perquè hi ha molts espais a l’escola industrial. Les
famílies i els clubs esportius estaran contents si s’aconsegueix per evitar el risc de massificació de diferents
col·lectius a la ubicació actual. Gràcies.
Sr. Jordi Matas. Comparteixo la curiositat per saber quins vuit centres del districte perden el concert. Crec
que la transparència ha d’anar per tothom igual, per tant si sabem d’uns quines omplen i quines no, dels
altres també.
Sobre quina situació es troben les entitats esportives afectades per l’escola Entença, l’espai on s’ha ubicat
l’escola és el lloc on feien els escalfaments abans dels partits. Era un lloc on no es tenia identificat aquest ús
i un cop s’ha començat a moure el tema, ha aflorat. Buscarem totes les maneres perquè puguin fer els
escalfaments en un altre lloc, però han d’entendre la necessitat d’ubicar una escola va més enllà de si en
última instància s’hagués de reduir algun partit durant el dia per guanyar aquests deu minuts que puguin
utilitzar aquests mateixos camps on juguen. Això s’està tractant a través de l’IBE i amb el gestor dels camps
de futbol, que són la piscina Sant Jordi i els clubs afectats.
Sobre l’Angeleta Ferrer, més enllà de si el necessitem per al curs vinent o d’aquí a tres anys, des de
l’Ajuntament es defensa que es necessitarà aquest institut a la dreta de l’Eixample aviat i el comissionat
d’Educació ha traslladat aquesta petició a la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat en una reunió que
van tenir al març. El Ple del districte de l’Eixample per unanimitat ha donat suport a la construcció d’aquest
institut. El que sí s’ha de veure és que la construcció d’un nou institut no vagi en detriment d’altres instituts
de la zona. A primària hem ubicat una escola i mitja a la dreta amb la modificació de l’oferta, això d’aquí uns
anys arribarà a l’institut. La gràcia és planificar amb temps perquè quan arribi el moment no ens trobem
com ens ha passat ara que hi ha hagut una falta clara de planificació, amb cinc línies addicionals no és
normal.
El tema de les famílies sense plaça, agrupa a gent amb situacions molt diferents. És veritat que una part són
famílies que han decidit no escolaritzar quan els hi tocava a P3 i que llavors perden la possibilitat d’entrar
perquè està tot saturat i amb falta de places. Si no entres a P3 es fa molt difícil entrar en el sistema,
especialment a l’Eixample. S’estan pensant possibilitats, però no hi ha res concret. Una possibilitat és si
obres una nova escola, obrir-la no només amb P3, però llavors com es decideix qui traspasses d’altres
escoles a aquest grup nou? Tenim el sistema muntat per entrar des de P3 i com decidir qui entra a P4 és
una qüestió a tenir en compte.
Sobre el tema de l’institut Viladomat, la veritat jo és la primera vegada que sento parlar de la plataforma
institut Germanetes, per exemple a nivell d’educació no ens ha arribat cap input, deu haver anat via...
Sr. Àlex ?????. Ara ja no està activa.
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Sr. Jordi Matas. Des de fa un any no ens consta que ningú en nom de res ens hagi fet arribar unes demandes
que s’hagin pogut canalitzar. Si s’ha portar des de l’esquerra de l’Eixample per tot el tema de Germanetes i
en bloc pels diferents equipaments, si ho han traslladat en algun lloc, a nivell d’educació, no ens ha arribat
això que dius.
Totalment d’acord amb el tema de l’escola Entença, sobretot si no es soluciona el tema de la Model. La
ubicació actual és provisional i té certes limitacions a mesura que vagin passant els anys i augmentin els
cursos. Totes les possibilitats estan obertes, entre elles, si hi ha espais adients dins l’escola industrial.
Ara parlarà la Montse.
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín, regidora del Districte de l’Eixample. Moltes gràcies i bona tarda. No he
volgut interrompre el debat, molt interessant. Voldria saludar-vos tot i que alguns de vosaltres ja hem
coneixeu, vaig ser cinc anys regidora d’Educació. La meva presència és per deixar clar el meu compromís
com a regidora del districte amb l’educació d’aquest districte. La primera visita que vam fer amb en Jordi va
ser a l’institut Viladomat, aprofitant la jornada del Camí Amic de l’esquerra i el primer consell de
participació al qual assisteixo, és aquest. Estaré al costat de la comunitat educativa per escoltar-vos i per
lluitar, en primer lloc per una escola pública en aquest districte, no deixaré de banda l’escola concertada
que aquí al districte estan compromeses en un servei educatiu per a tothom i equitatiu, però des de l’any
2006 que vàrem aprovar el mapa escolar, ja vam detectar que l’Eixample era un dels tres districtes de la
ciutat on hi havia un dèficit claríssim d’escola pública i que calia treballar i apostar per la planificació i la
construcció de centres escolars de primària i secundària. Allò que no s’ha fet, la manca d’avançar en el
s’havia practicat fins aquell moment, ens ha portat a una situació preocupant. Tenir aquesta quantitat de
bolets que es van repetint any rere any al districte i tenir aquesta manca de centres ens interpel·la a tots,
cadascú en la seva competència en matèria educativa i exercir-les al màxim. Com a regidora seré la primera
estar amb la comunitat educativa i conèixer la realitat i per això sempre que pugui vindré en aquest CEMD i
sinó, en Jordi segur que m’informarà molt bé de com va tot. Pressionaré al Consorci amb les competències
que té i serem molt exigents perquè facin una bona planificació i donin informació a les famílies. Serem
també molt exigents amb la Generalitat perquè posin els recursos per a noves construccions i nosaltres en
aportar els espais.
L’escola Entença es construeix on estava previst perquè s’han fet peticions al Clínic i a la Diputació i la
resposta ha estat negativa. També demanaria als grups polítics que estan governant a la Diputació que si
poden fer pressió a la Diputació per cedir espais o aportin espais en el recinte de l’escola industrial, que
també insisteixin. Treballarem per garantir l’escola de proximitat i amb projectes educatius adequats a les
preferències de les famílies. En aquests moments les referències de les famílies van cap a escollir escola
pública en percentatges superiors al que havia estat en el passat. Sobretot serem molt insistents amb el
Consorci en aquells supòsits on han aparegut bolets per demanar els recursos suficients per aquestes
escoles i continuar garantint una educació de qualitat i equitativa.
Teniu un magnífic conseller d’educació al districte i estic convençuda que amb la participació de tothom, em
consta que hi ha una comunitat educativa molt compromesa en aquest districte, siguem capaços de
participar, articular demandes i aportar solucions.
Sr. Jordi Matas. Gràcies Montse. En Joan tenia pendent bressol.
Sr. Joan Sabidó, president de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació. L’Eixample oferta 359 places
d’escola bressol i la demanda és de 1.158 sol·licituds. També sabem que moltes famílies ja no fan la
sol·licitud, perquè prèviament s’informen i saben que no entraran. La comissió també va parlar d’aquesta
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falta d’oferta de 0-3 anys a l’Eixample. S’ha de treballar per incrementar la oferta i també on distribuir-les
en el territori.
Sr. Jordi Matas. Afegir que tal i com s’avançava en el PAD, el districte de l’Eixample és un dels que té la ràtio
d’escoles bressol més baixa de tot Barcelona i per tant, estem en les prioritats de construcció d’escoles
bressol durant aquest mandat. Ja hi ha pressupostades les escoles bressol de Germanetes i Encants i
l’augment d’una línia a l’EBM Tres Tombs. La feina que s’ha de fer perquè se’n puguin continuar obrint
durant el mandat, segons els criteris hi ha demanda, però no teníem un solar on ubicar-ho de manera
immediata, són Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample.
Passaríem al següent punt que presenta el president de la comissió de Participació.
4. Informacions de la comissió de Participació.
Sr. Jordi Mayné. Aquest curs la comissió s’ha reunit en dues sessions. La primera l’1 de febrer de caràcter
obert i general a tota la comunitat educativa de l’Eixample per veure quines eren les nostres reflexions i
demandes al Pla d’Actuació de Districte i que suposo que en el darrer punt de l’ordre del dia sabrem el
retorn de les demandes que vam fer aquells dia. La segona sessió va ser a finals del mes de juny on es va
informar de les diferents activitats que seguim des de la comissió. Faré un resum molt breu, destacant unes
quantes activitats perquè és tard i tothom vol anar per feina.
Patis Escolars Oberts al barri. Per les vacances d’estiu obre el pati de l’Escola Ramon Llull, del 23 de juny al
31 de juliol i de dilluns a diumenge, de 18h a 21h, i s´hi faran diferents activitats de dinamització. Aquest
any només s’obrirà aquest pati a l’estiu, suposem per temes pressupostaris.
Punts JIP "Jove, Informa't i Participa" a centres d'Educació Secundària de Barcelona, adreçat a estudiants de
12 a 16 anys. A l’Eixample hi ha punt JIP a: IPSI, Salesians Sant Josep, Poeta Margall, Fort Pius, Ernest Lluch,
Escola Pia de Nostra Senyora i Immaculada Concepció. Estem a l’espera de la memòria anual.
Programa de Suport a la Lectura. Aquest programa ha està molt ben valorat per la comissió de Participació.
L’encàrrec del nou equip de govern d’estendre’l a tota la ciutat, especialment als barris d’atenció prioritària
per ajudar a l’èxit escolar, fa que el projecte com era fins ara, s’acabi. L’IMEB el repensarà per tal de
començar el gener del 2017 amb un altre format. S’hi està treballant conjuntament amb el Consorci
d’Educació i el Consorci de Biblioteques. La comissió és de l’opinió que s’hauria de mantenir el programa, i
encoratjarà a l’IMEB a continuar amb el programa donada la bona valoració per part de tots els participants:
escoles, mestres, famílies i infants.
Programa de suport educatiu a les famílies. Les xerrades que s’organitzen des de l’IMEB, les poden sol·licitar
les AMPA. Al districte de l’Eixample s’han realitzat un total de 26 xerrades, una s´ha anul·lat i hi han assistit
527 persones. La oferta comprèn tota una sèrie de temes: autoritat i límits, comunicació, jugar per créixer,
educar en hàbits, etc. Són xerrades molt ben enfocades de cara a les famílies.
Presentació del Programa d’Activitats Escolars (PAE) del curs 2016-2017 el passat 28 de juny al CosmoCaixa.
El Consell de Coordinació Pedagògica, impulsat per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona,
aplega actualment 155 institucions i entitats ciutadanes que ofereixen activitats educatives per a escolars.
Aquesta oferta es concreta en el PAE amb més de 5.200 activitats.
VII Mostra de treballs de recerca de Batxillerat de l’Eixample. Enguany hi han participat 9 centres educatius
que han presentat un total de 17 treballs de recerca. Dels tres treballs triats per anar a la VIII Mostra de
Recerca Jove de Barcelona 2016, van resultar guanyadors dos: Cor de 9 amb folre i manilles. Estudi de la
freqüència cardíaca del món casteller, i Què passa quan un iogurt caduca?
Jocs Florals Escolars de l’Eixample. Hi han participat 28 centres de primària, 26 centres de secundària i 1
centre d’EE. El nombre total de treballs presentats ha estat de 243 treballs (similar a altres edicions).
3r Congrés de Ciència, adreçat a l'alumnat d'infantil i primària, que en aquest curs 2015-2016, ja es pot
considerar una activitat consolidada i que va creixent pel que fa a les zones educatives de la ciutat que
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participen: Eixample, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. Enguany hi han participat 3 centres de primària
de l’Eixample: Carlit, Fort Pienc i Joan Miró.
El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia, amb la participació de l’escola IPSI.
Sr. Jordi Matas. Gràcies Jordi. Si no hi ha comentaris, passem al punt 5.
5. Retorn Debat participatiu PAD Educació.
Sr. Jordi Matas. Faré un resum ràpid del que hi ha entrat, pot ser que algunes de les coses que vam
comentar anessin a ciutat. Per un error meu, no us hem fet arribar el document provisional del Pla
d’Actuació del Districte a temps, que us l’enviarem per correu electrònic. No està aprovat perquè ha d’anar
per la seva aprovació definitiva a partir del setembre en el Plenari de ciutat.
En temes d’educació en el PAD s’ha proposat:
- Actualitzar l'oferta de l'Escola d'Adults Pere Calders. Introduir l’alfabetització i l’ensenyament de
llengües i cultura per a persones migrants.
- Revisar les àrees d’influència del mapa escolar. Es recollien algunes de les aportacions que s’havien fet.
- Instituts Viladomat i Angeleta Ferrer. Instar a la Generalitat que compleixi els terminis del Viladomat i
comenci a treballar amb l’Angeleta Ferrer per tenir calendari i propostes sobre la taula.
- Augmentar el nombre de places públiques a infantil i primària a l'Eixample. És el debat que hem tingut
abans. Falten 5 línies més de primària per donar sortida a la demanda actual a la xarxa d'escoles
públiques, tenint en compte que aquesta augmenta independentment de la natalitat.
- Desenvolupar el Projecte Educatiu de Ciutat a nivell de Districte.
- Promoure i millorar la participació de la comunitat educativa. A nivell de centres i d’AMPA. Hi ha un
procés a nivell de ciutat de repensar els consell escolars per tal incloure el màxim de representació de la
comunitat educativa.
- Augmentar les places d'Escoles bressol públiques a l'Eixample. Encants, Germanetes i l’ampliació de
Tres Tombs, més els solars necessaris
- Pla d’absentisme i pla jove.
- Impulsar nous espais de relació entre famílies i infants.
- Posar en valor el lleure educatiu.
- Millorar la participació del districte en el procés de preinscripció i matriculació.

Sense cap altre assumpte a tractar, la sessió acaba les 20h
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