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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
Núm. de la sessió: 65
Data: 18 de desembre de 2017
Hora: de 18 h a 20.45 h
Lloc: Sala de Plens de la seu del Districte
A Barcelona, 18 de desembre de 2017, 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:
Sr. Jordi Matas i Vilà
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo
Sr. Albert Viladot Solé
Sr. Alejandro Muñoz Mateos
Sra. Núria González
Sra. Margarida Llorens
Sra. Mireia Martínez Tomé
Sra. Núria Roca Yglesias
Sra. Núria Dausà i Riu
Sra. Aduna Olaizola Galardi
Sra. Maria Antònia Vila Coll
Sra. Roser Martínez Vila
Sra. Carme Grau Armengol
Sr. Jordi Mayné Sellés
Sr. Oriol Admetlla Salvatella
Sr. Joan Sabidó Foguet
Sra. Núria Gallifa

Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Consell de Districte de l'Eixample
Directora de Serveis a les Persones i al Territori
Coordinadora territorial d’educació, Consorci d’Educació
Rep. Directors centres públics
Rep. Directors centres públics
Rep. Titulars centres concertats
Rep. Sindical USTEC-STES
Rep. Mares i Pares centres públics
Rep. Mares i Pares centres públics
Rep. AMPA centres públics
Rep. AMPA centres concertats
Rep. AMPA centres concertats
Rep. Entitats Districte
Tècnica Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Altres assistents:
Sr. Manel Mallol
Sr. Albert Cerrillo Lladó
Sr. Xavier Ortega Codines
Sra. Míriam Romeu Coloma
Sr. Josu Abaigar Luquin

Inspecció d’Ensenyament
Conseller grup municipal Demòcrata
Conseller grup municipal Demòcrata
AFA Encants
Associació Ampa-AFA instituts Eixample

S’excusen:
Il·lm. Sr. Gerard Pisarello
Sra. Isabel Lázaro
Sra. Marta Chavarria Gabarró

President CEMD Eixample
Serveis Educatius
Rep. Professors centres concertats

La resta de membres del Consell són absents.

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

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Dades preinscripció escoles Bressol 2017-2018.
Dades matrícula 2017-2018, Consorci d’Educació.
Angeleta Ferrer.
Diversos.
Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
Benvinguda del vicepresident del CEMD de l’Eixample i Conseller d’Educació, Sr. Jordi Matas.
Després de la sessió del 13 de juliol, reprenem el CEMD de l’Eixample. Han passat moltíssimes coses des
d’aquell dia. M’agradaria fer menció a dos esdeveniments que han afectat el curs escolar: l’atemptat del 17
d’agost i la repressió policial viscuda a les escoles l’1 d’octubre. L’IMEB i el Consorci d’Educació han posat
recursos a disposició del centres per ajudar a gestionar aquestes experiències traumàtiques. Des del
districte de l’Eixample s’han emès diferents declaracions institucionals de rebuig a la repressió policial
rebuda l’1 d’octubre i en contra de l’empresonament per idees i conviccions polítiques de gent que, a dia
d’avui, passaran les festes nadalenques lluny de les persones estimades.
La Comissió Permanent proposa que el CEMD Eixample s’adhereixi al manifest que va aprovar el CEMB el
dia 12 de desembre sobre els fets succeïts el passat 1 d’octubre, la situació política que estem vivint i els
atacs que està patint l’escola catalana.
Es llegeix el manifest.

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’esmena el següent paràgraf de la pàgina 10 de l’acta de la sessió del 13 de juliol:
Sra. Núria Roca, rep. Directors centres públics. En el cas de les escoles bressol fa anys i anys que s’està
demanat a l’Institut Municipal d’Educació i al Consorci que s’elimini aquest aspecte. Aquest any ens diuen
que presentem tots els casos de nens amb aquestes al·legacions perquè ells puguin estudiar-ho i valorar de
veritat quina incidència té, encara que en el 0-3 potser no té preeminència, però ens veiem reflectits en
aquestes situacions. Penseu que jo he arribat a tenir 15 nens amb 5 al·lèrgies diferents. En un grup de 15
infants hi havia 1/3 dels mateixos que tenien al·lèrgia i totes elles diferents, o sigui 5 infants amb 5 al·lèrgies
distintes.
Sense cap més esmena, s’aprova l’acta de la sessió anterior.
També informar-vos que el Consorci d’Educació ha canviat la seva representació en el CEMD.
La representació de l'administració educativa en els Consells Escolars Municipals de Districte
l'exerceixen dues persones. Fins ara, aquesta representació requeia en un membre de la Inspecció
Educativa (Sr. Manel Mallol) i un membre dels Serveis Educatius del Districte (Sra. Isabel Lázaro).
Es deixa sense efecte la representació que requeia en la inspecció educativa i el Consorci nomena a la
coordinadora de l’Eixample Sra. Margarida Llorens. El Sr. Manel Mallol continuarà assistint com a convidat
així com la Sra. Maria Dolors Martínez.
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Passem al següent punt.

2. Dades preinscripció escoles Bressol 2017-2018.
Presenta les dades el Sr. Joan Sabidó, president de la comissió de escolar i matriculació.
Actualment tenim 8 EBM al districte que han tingut 1.116 sol·licituds de preinscripció. El percentatge de
demanda no atesa en el nostre districte és del 69%.

Ja sigui per nombre d’habitants del districte, ja sigui per demanda, som capdavanters en falta de places
d’escola bressol a la ciutat. S’ha de seguir treballant per augmentar l’oferta al districte. Cal dir que l’escola
bressol Encants ja s’està construint i que també es posarà en marxa la de Germanetes. Per tant, d’aquí a
poc temps, podrem disposar de dues escoles bressol més.
Sr. Manel Mallol, inspecció d’Ensenyament. Teniu dades sobre els infants que s’han quedat sense escola, ni
pública ni privada?
Sr. Joan Sabidó. No, es podria intentar fer un recull dels matriculats en escoles bressol públiques i privades.
La resta, com que tenim les dades del cens, podríem saber el percentatge, més o menys, de no atesos.
Sr. Jordi Matas. En l’informe d’oportunitats educatives de l’Institut d’Infància, una anàlisi que fan, incorpora
aquesta etapa de 0 a 3 i el destaca que la meitat de la població no porta els nens a escola bressol pública o
privada. No sabem si aquest percentatge és demanda no atesa o per opció personal. Aquesta era una de les
dades que cridava l’atenció i posava sentit a l’esforç que s’està fent en el tema dels espais familiars i altres
opcions que no són estrictament escola bressol.
Sr. Joan Sabidó. Només afegir que l’any passat i l’anterior, algunes escoles privades concertades que no
tenien parvularis, n’han anat oferint i ampliant la seva oferta.
Passem al següent punt.
3. Dades matrícula 2017-2018 Consorci d’Educació.
Sra. Margarida Llorens, coordinadora territorial d’educació. Tots teniu el document i no m’estendré a
explicar-lo tot perquè també són dades d’inici de curs i el curs ja està força engegat.
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A nivell d’educació obligatòria que comprèn la segona etapa d’educació infantil, primària i secundària, a la
ciutat de Barcelona hi ha hagut un increment de 2.163 alumnes que representen un 1,22% més.

A l’Eixample són 126 alumnes més a infantil, a primària han baixat en 11 i a secundària han pujat en 223
alumnes.

La matrícula a l’inici de curs a P3 segons les dues zones d’escolarització del districte:

El nombre d’alumnes matriculats a la Dreta de l’Eixample en centres públics representa el 44% d’aquest
total de 983 alumnes. A l’esquerra de l’Eixample, el percentatge d’alumnes matriculats en centres públics és
gairebé del 49%.
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En global podrien dir que un 46% d’alumnat de P3 està matriculats en centres públics i la resta en centres
concertats.
El percentatge d’alumnes matriculats en centres públics a l’ESO és inferior que a P3, hi ha un 25% d’alumnes
matriculats en centres públics i la resta en centres concertats.

Pel que fa a la gestió de l’escolarització, un dels objectius de la campanya de preinscripció d’aquest curs era
reduir al mínim possible els increments de la ràtio, de manera que la majoria de centres disposessin de
places per l’alumnat que podia anar arribant i també per alumnat de NEE, per això s’han reduït al màxim els
increments de la ràtio.
A la taula següent teniu els increments totals a tota la ciutat i els motius:

En el cas d’infantil i primària dels 289 augments de la ràtio, 151 corresponen a reagrupament de germans
per motius excepcionals. Hi ha famílies que demanen que els germans puguin estar en el mateix centre, si
és la primera vegada que ho demanen o els centres són molt propers, en determinades circumstàncies, es
concedeix aquest reagrupament de germans. Es mira cas per cas, per això s’especifica que és per motius
excepcionals.
També a nivell de ciutat, les mesures per a la millora de l’equitat entre els centres han estat:
- Modificar l’oferta de grups de les escoles i instituts públics (decrement de 2 grups a P3 i de 2 grups
a l’ESO) per evitar que la matrícula viva es concentri en determinats centres.
- Decrement de les ràtio en els centres educatius públics i en els nivells (30 grups a infantil, 70 a
primària i 9 a secundària), en aquells centres amb taxes elevades de complexitat per assolir una
atenció més individualitzada de l’alumnat.
- Establir, en la distribució equitativa en la mateixa zona educativa de la nova admissió per al curs
2017-2018, els següents criteris:
- Iniciar la distribució pels centres de complexitat més baixa i anar continuant cap a més
complexitat.
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Tenir en compte la complexitat específica del nivell educatiu en què cal fer l’escolarització.
Tenir present, en la distribució, tota l’oferta pública de places de centres públics com
concertats.
Notificar a les Comissions de Garanties d’Escolarització les mesures d’adoptades per a la seva
aplicació.

Des de l’inici de curs fins el moment actual, a nivell de ciutat i de totes les etapes educatives, hi ha 2.500
alumnes més a la ciutat. Els centres públics estan tots molt plens, sobretot secundària. Aquest alumnat ha
estat atès majoritàriament per centres concertats. Es mira sempre de reequilibrar la distribució de
l’alumnat que pugui tenir més dificultats i que no es concentri en determinats centres.
És habitual i cada any passa. Pensàvem que en els darrer anys s’hauria reduït la incorporació de nouvinguts i
es preveu que el futur torni a augmentar.
Sra. Carme Grau, rep. AMPA centres públics. Aquests 2.500 alumnes de més que entren a l’ESO és gent que
viu a Barcelona?
Sra. Margarida Llorens. No només a l’ESO a totes les etapes educatives i en tots els centres de Barcelona. Hi
ha de tot, canvis de domicilis, persones que venen de fora, per situacions de migració, no tinc
comptabilitzats si són o no de Barcelona.
Sra. Carme Grau, rep. AMPA centres públics. Vull dir gent de fora de Barcelona que escolaritzi aquí. La
diferència és important perquè tu pots tenir places per la gent de la ciutat o s’augmenten perquè tens gent
de fora, del voltant de Barcelona. Els nens ja son grans i poden venir a fer la secundària a Barcelona.
Sra. Margarida Llorens. Quan parlem d’aquests 2.500 són moltes casuístiques, bàsicament són canvis de
domicili, que poden venir de fora però també hi ha molta gent de Barcelona que marxa fora.
Sra. Núria Dausà, rep. Titulars centres concertats. En el cas de les nostres escoles, som concertades, i que
no estem en plena capacitat d’alumnat, la nostra realitat és que són nanos sense tutors, de protecció de
menors, sense papers, que arriben en pateres. És el que últimament ens està arribant a nosaltres, potser és
casualitat.
Sra. Margarida Llorens. Si, majoritàriament són temes de migració. No és el concepte que els nens es van
fent grans i poden desplaçar-se sols, perquè això ja ho farien en el moment de la preinscripció i matrícula.
Tots aquests que s’incrementen, és un cop començat el curs. Per tant, són incorporacions excepcionals. Es
van repartint per tota Catalunya.
Sra. Núria Dausà, rep. Titulars centres concertats. Els serveis socials estan una mica desbordats, la
concertada de l’Eixample que tenim places, ho estem absorbint, és el que deia ella, a la concertada hi havia
menys presència i s’està repartint.
Sra. Carme Grau, rep. AMPA centres públics. A la diapositiva 3, quan has parlat de 1.429 alumnes més a
l’ESO, aquests sí que són a setembre. Per tant aquests no són nouvinguts de setembre cap aquí. Jo el que
pregunto és si aquests 1.429 a l’ESO eren majoritàriament residents a Barcelona o dels municipis del
voltant. Crec que seria una dada interessant saber-la.
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Sra. Margarida Llorens. No la tenim. El que si hi ha dins la ciutat és moviment de població estudiant,
sobretot a la secundària, que es mouen de districte. Això ho sabeu perquè per exemple, hi ha moltes
famílies que viuen a l’Eixample i que porten els seus fills a la concertada, majoritàriament a Sarrià, per tant
hi ha un moviment de població.
Sr. Josu Abaigar Luquin, associació Ampa Eixample. Los 2.500 son matrícula viva, que llegan de nuevo. La
mediana està sobre 800, cada año al menos en Ciutat Vella. No quiere decir que haya 800 incrementos, hay
800 movimientos.
Sra. Margarida Llorens. Moviments però també hi ha increments.
Sr. Jordi Matas. Com a mesures per a millora de l’equitat a l’Eixample hem ofertat el Pere Vila.
Sra. Margarida Llorens. Sí. En altres consells ja ho hem parlat i ha sortit abans, quan vam fer l’oferta de
places de P3, l’Ajuntament amb totes les escoles que hi havia al districte més les tres noves que es van
obrir, també es va incorporar l’oferta del Pere Vila per alumnes residents a l’Eixample propers al centre.
Sra. Carme Grau, rep. AMPA centres públics. Potser no m’explico, tot el que augmenta el setembre i que
representa que molta gent opta per anar a la concertada a secundària que no pas primària, el que
m’agradaria saber és aquests 1.429 alumnes més a secundària que l’any passat no hi eren i ara hi són, si són
alumnes del municipi de Barcelona o d’algun municipi dels entorns, perquè crec que la lectura és diferent.
Sra. Margarida Llorens. Són de la ciutat i molts del districte. No sabem i ho mirarem. La demanda és saber el
nombre d’alumnes de secundària de fora de Barcelona
Sr. Joan Sabidó. Voldria recordar-vos que la normativa permet portar el nen al lloc del treball. Podrien venir
de fora perquè els pares treballen a Barcelona.
Sra. Margarida Llorens. Un esforç que s’està fent des del Consorci amb els equips directius i podent disposar
de més recursos, ha estat l’increment de plantilla en els centres públics.
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En el centres educatius, increment de 530 mestres i professors i en 21 persones als serveis educatius. En el
cas del personal d’administració i serveis, no es pot gestionar directament des del Consorci i és més difícil
que hi pugui haver increments, les direccions ho pateixen directament en temes de conserges i
administratius, es mira que aquest petit increment sigui personal que atén directament l’alumnat: tècnics
d’integració social, educadores i personal de suport per alumnat amb dificultat a les USEE.
Hi ha hagut 62 nous projectes de direcció. Un altre tema que s’està treballant des de fa tres cursos en els
centres educatius, intentant donar estabilitat a les plantilles, cosa molt difícil, és que es puguin crear una
sèrie de llocs estructurals i específics segons les matèries perquè donin continuïtat als projectes dels
centres. S’ha passat de les 551 places estructurals dels curs passat a les 790 d’aquest curs, repartides en 273
a instituts i 513 a escoles.
Sra. Núria Roca, rep. directors centres públics. Una pregunta de l’apartat anterior, el personal
d’administració i serveis i les educadores d’escoles bressol estan incloses?
No, bressol és personal de l’IMEB i aquí parlem de personal del Consorci.
Sra. Carme Grau, rep. AMPA centres públics. Jo voldria saber si l’increment de 520 mestres i professors són
a jornada completa, reduïda, o de tres hores.
Això són contractes i es compten jornades completes. Són docents, no són terços de jornada ni són
substitucions.
El total de centres a Barcelona.

Entrant en temes més pedagògics, l’aposta pel programa Eines per al Canvi que s’impulsa des del Consorci.
Aquest any s’han incorporat 26 nous centres públics amb mentoria (un total de 54 centres) participen en el
Programa Xarxes per al canvi.
Un total de 204 centres a Barcelona, entre públics i concertats, estan participant en el programa Eines per al
Canvi o Xarxes per al Canvi. Al llarg del curs s’han previst 5 sessions de treball i una sessió plenària de tots
els centres
A la ciutat hi ha 21 xarxes pel canvi, 3 són al districte de l’Eixample.
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El nombre i la distribució són territorials (geogràfics) i fa que a la xarxa 2 hi hagi centres públics i concertats
de primària i secundària, però per la ubicació dels centres a la xarxa 3 són tots centres concertats i a la xarxa
4 hi tornen a haver majoritàriament, centres concertats.
Sra. Roser Martínez Vila, rep. Mares i Pares centres públics. Les escoles públiques de l’Eixample que no hi
són, el motiu pel qual no hi participen el sabem?
Sí. El curs passat es va fer la prova pilot i aquest curs s’ha fet la convocatòria i s’hi ha incorporat 29 centres
més. Això és un programa a tres anys i la idea és que tots els centres públics hi participin. Per exemple
l’escola Ramon Llull, n’hi ha d’altres però aquest centre és de l’Eixample, ja té un projecte propi, el Tàndem.
Al fer un Tàndem amb arts escèniques ja tenen una persona que els hi fa mentoria en el centre i seria
redundant que tinguessin dues persones de diferents entitats que els fessin mentoria al mateix centre.
Quan es participa en d’altres projectes, han d’acabar-lo abans d’entrar en un altre. Hi aniran entrant
progressivament. També cal tenir en compte que les persones que fan la mentoria, algunes es dediquen
única i exclusivament a fer mentoria i d’altres són persones que tenen altres tasques, per exemple del
centre de recursos. El Consorci ha de tenir la capacitat de poder donar acompanyament als centres, tots de
cop, tampoc es pot fer. Passa el mateix en els centres que voluntàriament es van apuntar a l’Escola nova 21.
Pel que fa a les obres, en el darrer plenari ja va sortir perquè només parlàvem de les obres dels públics i ja
es va aclarir. Aquest any s’ha aixecat un pis en mòduls a l’institut Viladomat per donar cabuda al tercer curs
i s’ha instal·lat l’ascensor. A l’escola Entença s’han creat uns espais nous per atendre l’alumnat de P4
d’enguany i el P5 del curs vinent. L’EBM Tres Tombs s’han fet obres de remodelació per incrementar
l’oferta i una part de l’espai familiar s’ha d’acabar.
Obra nova. L’EBM dels Encants s’espera que obri les portes el setembre del 2018. L’edifici definitiu de
l’institut Viladomat ha d’entrar en funcionament el setembre del 2018 (cost de l’obra 5.665.225,73€).
S’han fet reformes a l’institut Fort Pius i a l’institut Ernest Lluch, al pati de l’escola de la Concepció, una
tanca al carrer Aragó a l’escola Els Llorers, a l’escola Ramon Llull s’està fent la remodelació de lavabos i la
instal·lació d’un ascensor, a l’escola Fructuós Gelabert l’any passat es va cobrir una part de pati per poder
fer una ampliació i aquest any s’ha acabat l’interior. S’han començat a pintar escoles de primària, Ramon
Llull encara no, s’està acabant la pintura de l’escola Joan Miró i de Ferran Sunyer. En altres districtes també
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s’estan fent intervencions i esperem que mica en mica, es puguin anar fent les intervencions en tots els
centres, també a la secundària.
Sr. Oriol Admetlla, rep. AMPA centres concertats. Vull fer un prec que ve de temps enrere. Quan surten les
dades de matriculació, etc, volem sortir com a entitat pròpia, no com a una resta que hem de fer
mentalment. Demano formalment a qui s’ha de demanar que surtin aquestes dades.
Sra. Margarida Llorens. A mi. No he pogut acabar-ho de gestionar, és una petita batalla que jo també
traspasso. Ho tenim en consideració. Diríem que oficialment el Consorci són les dades que dona i les dona
d’aquesta manera.
Sr. Jordi Matas. L’altra petició és que es puguin incloure en les dades de P3 l’escola Pere Vila ja que és una
escola que nosaltres oferim a les famílies de l’Eixample ni que sigui entre parèntesi, i les de l’institut Pau
Claris que és un institut adscrit a les nostres escoles. També caldria incloure la resta d’instituts adscrits per
tenir la foto d’on va l’alumnat del districte.
Sí que és veritat que hi ha falta de dades de les escoles privades concertades.
Sra. Núria Dausà, rep. Titulars centres concertats. Nosaltres estem súper controladíssims. La concertada
tenim la mala fama que no donem dades i no és així, estem controlats i les dades introduïdes. Les dades, les
teniu totes.
Sr. Jordi Matas. A més a més, tothom hi està d’acord. La gràcia és poder fer la discussió amb les dades, les
què siguin.
Sra. Margarida Llorens. El motiu inicial de no donar dades de centres, ja us ho vaig explicar a la primera
reunió, és que no es volen donar dades individuals de centres. És veritat que d’això a donar pública i
concertada, hi ha un pas. De tota manera, en el web del Consorci a l’apartat d’alumnat i famílies hi teniu
dades. Hi ha un patró de document per a tots els districtes justament perquè les persones que estem a les
coordinacions territorials puguem donar les mateixes dades de ciutat i tothom rebi el mateix nivell
d’informació. Això entra en contradicció en poder donar dades més detallades.
Sr. Oriol Admetlla, rep. AMPA centres concertats. Això s’hauria d’extrapolar a tots els CEMD. Hi hauria
d’haver la columna de concertades i la columna de públics, no demanem llistat d’escoles.

4. Angeleta Ferrer.
Sr. Jordi Matas. Sobre els següent punt de l’ordre del dia, havíem programat una hora però ens hem menjat
15 minuts, per tant tenim 45 minuts per deixar 10 minuts als diversos.
Sabeu que des del Consorci s’ha informat de la proposta inicial d’avançar l’obertura de l’Angeleta a
setembre de 2018. Crec que això s’ha informat en diverses reunions que ha tingut el Consorci. Proposo que
la Margarida, com a representant del Consorci, expliqui quina és la situació. Després en Joan com a
president de la comissió de Mapa Escolar i Matriculació, té una aportació a fer i tenim una persona
convidada, en Josu Abaigar, que també farà la seva aportació i jo explicaré les consideracions del districte.

10

Sra. Margarida Llorens. Hi ha dos temes que van en paral·lel. Per una banda la posada en marxa de l’institut
Angeleta Ferrer i per l’altra, la revisió de les adscripcions dels centres públics de primària a secundària. Els
dos temes s’encavalquen una mica i tenen punts de relació.
L’Angeleta Ferrer és un institut que estava previst fer després de moltes demandes veïnals i per necessitats
d’escolarització a la dècada dels anys 90. El 1995 estava previst fer l’institut amb l’adjudicació de sòl i de
pressupost, també es va fer el projecte executiu. En un moment determinat quan s’havia de portar a terme,
la crisi econòmica important va frenar, no només la posada en marxa de l’institut, sinó moltes retallades
que han afectat tots els centres, públics i concertats, a nivell de recursos, plantilles, manteniment, etc.
Darrerament hi ha hagut un acord de govern de la Generalitat en què es tornava a posar en marxa aquest
institut. Es va veure molt positiu perquè a Barcelona hi ha necessitat d’instituts, no és l’únic institut que es
posarà en marxa aquest any, estic parlant de la previsió, a la zona de Sant Martí, d’un altre institut nou.
Hi ha necessitat d’escolarització a nivell de ciutat. Ja fa anys que en els grups de l’ESO a tots els nivells no hi
ha vacants, només alguna vacant a 4t. Al donar-se llum verda per l’Angeleta Ferrer, es preveia que el
projecte executiu que ja estava fet faria que la seva posada en marxa fos més immediata. En algun moment
alguns de vosaltres i mirant altres reunions que havíem tingut, s’havia parlat de posar-lo en marxa el 2020.
Jo recordo que havia explicat que la previsió era posar-lo marxa l’any 2019-2020 en edifici, no en
construcció modular. Aquesta era la darrera informació que nosaltres teníem i d’això n’havíem parlat.
Què ha passat? La demanda a secundària és constant i es preveia que aquest curs 2018-2019 abans de
posar en marxa l’institut, els dos instituts de la zona, Pau Claris i Fort Pius, es poguessin incrementar en un
grup més per absorbir la necessitat de places. La població que hi ha a la dreta de l’Eixample és similar a la
població total que hi ha a Mataró, a Mataró hi ha sis instituts i a la dreta de l’Eixample, només dos d’oferta
pública. Més enllà de l’Eixample, la zona de Gràcia, la zona d’Horta, un institut a Sant Martí i també Ciutat
Vella. Teòricament també comptem amb els instituts del nord com el sud.
Aquest curs hi ha hagut un increment de grup al Balmes que no ha pogut ser més gran perquè les
instal·lacions del centre no ho permeten i ha acollit una vintena d’alumnes. El curs vinent no es podrà
tornar a oferir. L’any passat hi havia un grup més que sortir de l’escola Ramon Llull però tampoc era un grup
sencer, només eren 12 alumnes. Aquest any sortiran 50 alumnes més de l’escola dels Encants. Un altre
aspecte a tenir en compte, perquè si comptem amb els instituts Príncep de Girona o la Sedeta i fins i tot el
Moisès Broggi o el Zafra, a la zona sud de Gràcia hi ha una altra escola que per primera vegada també acaba
la promoció de sisè, l’escola Univers, amb 50 alumnes més que aniran a secundària, i per tant també
pressiona la part sud de Gràcia molt propera a l’Eixample.
Es va preveure que, afegint aquests dos grups més aquest any serien suficients a l’espera de començar
l’institut nou el 19-20, semblava just però suficient. Què ha passat? En el moment de portar el projecte
executiu de l’institut, les normatives han canviat i s’ha hagut de retrocedir, tornar a elaborar el projecte i
per tant, això comporta un retard: l’institut no es podrà posar en marxa el curs 19-20 tal i com estava
previst.
El que hagués estat una situació tensa per poder donar acollida a tot l’alumnat el curs 18-19 es feia
insostenible per al 19-20, donat que no hi ha prou espais per fer nous grups addicionals. Teniu constància
del treball que s’està fent aquest darrers anys de no fer més grups addicionals per no saturar més els
centres.
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Per tant, ja que s’han de prendre mesures excepcionals de cara al curs vinent, el que es mira és posar
aquestes mesures excepcionals aquest any de manera que no es pressioni a determinats centres
incrementant els grups i poder donar cabuda a tot l’alumnat que ve nou. S’ha pres la decisió de fer la
proposta d’obrir l’institut Angeleta Ferrer en una ubicació provisional encara no determinada i amb el
mínim cost possible per aquests dos anys fins que no es posi en marxa.
Insisteixo que el fet que s’avanci és per donar una millor acollida a les necessitats d’aquest any i amb el
mínim cost possible per dedicar els recursos a l’institut nou i a d’altres centres i amortitzar aquests
recursos.
L’obertura d’aquest centre molt demanat per alguna escola, ha pogut tensar altres centres i altres
col·lectius que fa anys que estan mirant de remuntar els seus projectes i tenir més matrícula. Evidentment
des del Consorci no es vol perjudicar cap altre centre que gràcies a la voluntat de moltes famílies i l’esforç
de les direccions i de l’equip docent han treballat conjuntament i han progressat. En cap moment es vol
perjudicar cap centre que estigui millorant però sí que s’ha constatat la necessitat de places escolars. D’aquí
que es prengui la decisió de tirar endavant.
Pel que fa a les adscripcions, són propostes que es presenten al consell de direcció del Consorci, no s’ha
aprovat. El centre consta ara d’un acord de govern perquè es tiri endavant amb un pressupost d’edificació,
es parteix d’una necessitat i la decisió final de posar-lo en marxa no està del tot presa. Ho ha d’aprovar el
consell de direcció del Consorci, cap a finals de gener.
Sr. Joan Sabidó. Unes quantes dades d’aquesta zona de l’Eixample.

No només tenim els instituts de l’Eixample sinó que també tenim els de la perifèria.
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La matrícula actual als instituts a 1r. de l’ESO.

El curs passat 2016-2017 hi havia 270 alumnes a 6è de primària, aquest curs 2017-2018, 300.
Un percentatge d’alumnes fan la sol·licitud a la concertada. El percentatge és variable, una estimació baixa
podria ser un 10%, és a dir, entre 2 i 3 alumnes per grup.
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Aquest quadre ens pot donar informació i pot ajudar a decidir la necessitat de places o no. Són les
sol·licituds d’adscrits, la diferència i l’estimació de repetidors a l’alça.
Institut, curs 16-17

Matriculats

Sol·licituds adscrits

Diferència

Repetidors (estimació)
17-18

Fort Pius
Jaume Balmes
Salvador Espriu
Pau Claris
La Sedeta
Secretari Coloma
Princep de Girona
Juan Manuel Zafra
Moisès Broggi

87
112
127
53
61
92
86
124
62

63
73
93

24
39
27

49
75
64

12
17
22

9
14
15
5
6
9
9
15
6

El Jaume Balmes no pot tenir els 112 alumnes els curs vinent perquè ja no hi caben (el curs anterior no era
un grup sencer), s’han de reubicar però hi caben.
No vull dir que no sigui necessari l’Angeleta Ferrer, és necessari tenint present que hi ha dues escoles del
districte, Cartagena i Eixample 1, que aniran pujant. L’Angeleta Ferrer d’aquí a cinc anys és inqüestionable.
Ara, l’any vinent tal com està la matrícula, crec que podríem aguantar bé tal i com està el districte i com a
mínim, no obrir-lo. Aquesta seria una de les propostes.
L’altra és que si ha de començar en mòduls, hi ha un altre institut que s’ha de construir a la perifèria,
perquè no comença aquest? Això s’hauria d’estudiar. La idea seria, és necessari però que no perjudiqui en
dos cursos els instituts actuals. Aquesta seria la proposta a discutir i fer-la des del consell escolar.
Sr. Josu Abaigar, en representació de l’associació d’AMPA-AFA d’instituts de l’Eixample amb escoles
adscrites. Todo lo que ha dicho Joan Sabidó coincide con los datos que nosotros manejamos. Solamente
una pequeña observación. Nosotros siempre hemos trabajado con el mismo diagnóstico de acuerdo con el
Consorcio. El diagnóstico era l’institut Angeleta Ferrer es imprescindible en el 2020-2021. En el 2019-2020
se vería cómo evolucionaban las tensiones. El diagnóstico era aprovechar éstas tensiones para consolidar la
xarxa d’instituts públics i concertats de l’Eixample, y si nos centramos en Balmes y Fort Pius nos quedamos
en una visión muy pequeña. La iniciativa que se tomó hace cinco años en el Pau Claris, aunque nosotros
entramos los últimos dos años y los resultados se han visto estos dos años, ha tenido seguimiento en varios
institutos: Milà i Fontanals, Príncep de Girona, Fort Pius. Ésta tensión que nosotros habíamos acordado con
el Consorcio, des de Blasco, etcétera, era la que aprovecharía para consolidar éstos institutos. Actualmente
se ha roto éste acuerdo. Me congratula saber que la decisión, la propuesta, no está tomada.
Querría aclarar con respeto a lo que ha dicho Joan, que Encants es quien más reivindica este instituto como
imprescindible por las plazas. Tiene asignados tres institutos actualmente: Pau Claris, Fort Pius i Salvador
Espriu. Los tres institutos tienen 24, 27 i falta el Pau Claris que tiene 6 no adscritos. No sé porque el dato de
Pau Claris no está bien, son 56 alumnos matriculados.
Sr. Joan Sabidó. Sí, aquesta matrícula és de setembre.
Sr. Josu Abaigar. Bien, son 6 no adscritos. Entre los tres podrían acoger al cien por cien Encants. Una ventaja
de cara al sistema de Barcelona es que la mayoría de los no adscritos de Fort Pius y Balmes provienen de
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Ciutat Vella donde hay dos centros con un déficit muy claro, en uno de ellos hay 37 vacantes, el Salvat
Papasseit. Ésta decisión de adelantar el calendario previsto tiene unas connotaciones mayores de las que se
pueden derivar. Salen 50 alumnos de Encants, 50 de Univers. Jo creo que aprovechar las tensiones que se
generan consolidaría notablemente el sistema. La atracción que tiene un instituto nuevo, genera una
demanda de ése instituto. La oferta, yo creo que no genera demanda, la oferta solo genera demanda en ése
centro. Es lo mismo que ha ocurrido con el Viladomat, se ha hecho el instituto y no ha incrementado la
demanda del Poeta Maragall. El Viladomat tenía 80 y éste año 86. La realidad que oferta incrementa
demanda sí que sucede en escoles bressol y puede que en primaria, pero en secundaria no es así.
Sr. Jordi Matas. Gràcies a tots. Des del districte creiem important refermar el nostre compromís a tres
nivells. Un, en la defensa de l’equitat de la xarxa de centres públics sobretot per reduir la segregació escolar
i superar les barreres administratives dels propis districtes. Dos, apostar per un augment de places
públiques a la zona de Sagrada Família i el Fort Pienc. Considerem que és important fer aquest pas. I tres,
projectes que contribueixin a l’enriquiment de l’oferta pública. I igual d’important que treballin en xarxa tan
a nivell d’instituts de la zona com amb les escoles adscrites compartides. Aquests tres punts havien de
fonamentar qualsevol proposta que puguem defensar.
A més a més, tenim vàries consideracions abans que el Consorci prengui la decisió final. S’ha fet una
proposta en ferm d’això, no està del tot decidit perquè això es decideix en el consell de direcció de finals de
gener, però de moment es treballa aquesta proposta. Per tant, si s’hagués de canviar això, s’ha de canviar.
La primera cosa i ho heu explicat, no m’estendré, és tota la relació de vasos comunicants quan obrim un
nou institut i què passa amb els altres. Comparteixo el que heu dit. Una segona cosa que potser no ha sortit
però que des del districte ens preocupa, és tenir en compte la dificultat de l’escola Ramon Llull a l’hora
d’omplir en primeres i segones opcions degut a la segregació escolar del seu alumnat. És precisament pel
Ramon Llull que considerem que aquest institut hauria de ser una oportunitat a l’hora d’obrir-se. Creiem
que l’obertura de l’Angeleta Ferrer ha d’anar acompanyat de forma prèvia, d’un treball amb les famílies del
Ramon Llull perquè es sentin seu aquest nou institut que està a l’illa de cases del davant. El flux d’alumnes
natural de l’Angeleta Ferrer hauria de ser des del Ramon Llull.
També és veritat que hi ha unes demandes de totes aquestes famílies d’Encants que demanen tan
assegurar places pels seus fills com algun tipus de projecte que pugui, més o menys, continuar el projecte
educatiu que té Encants. Se’ls hi ha traslladat que no hi haurà institut escola, que l’Angeleta Ferrer no serà
l’institut de referència d’Encants exclusivament, però sí que tindrà uns nivells d’innovació pedagògica.
Sr. Josu Abaigar. Un pequeño apunte. El hecho que se reclame l’Angeleta Ferrer como una continuidad de
un proyecto pedagógico puede dar lugar a pensar que ni Fort Pius ni Pau Claris ni Salvador Espriu tienen
proyectos atractivos. Los tres lo tienen. Tengo una hija en Fort Pius i un hijo en Pau Claris y los dos tienen
unos proyectos estupendos. Dar a entender que estos institutos que existen no estan a la altura, no es
verdad.
Sr. Jordi Matas. Òbviament s’ha de defensar el potencial de la xarxa en comú. És important l’apreciació que
ha fet en Joan Sabidó en el fet que no vincularia aconseguir la construcció de l’Angeleta Ferrer definitiu,
això va per una banda, entenc que ningú ho qüestiona i va com a molt d’hora per setembre de 2019 i hi
podria haver un punt d’acord.
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Sr. Josu Abaigar. Siempre hemos trabajado con esta hipòtesis. Nosotros hemos señalado la hipótesis que si
la tensión era muy fuerte se abriria un bolet en Pau Claris o Fort Pius en el 2019 no este año.
Sr. Jordi Matas. Al districte, així ho ha informat el Consorci, les últimes informacions abans de l’estiu, era
que s’estava treballant per obrir el curs 2019-2020, si és que s’hi arribava.
Sra. Carme Grau, rep. AMPA centres públics. Si llegiu l’acta que hem aprovat avui en el primer punt de
l’ordre del dia, a la pregunta: la previsió de l’Angeleta Ferrer és per setembre de 2020? Resposta, sí. Pàgina
13. Ho dic perquè ara ho estem avançant al 19 i el mes de juliol es parlava del 2020.
Sr. Jordi Matas. En tot cas el que veiem des del districte és que l’obertura d’un nou centre ha de ser una
oportunitat per tota la zona i no vist com una amenaça per part de tothom, excepte els 50 o 60 que hi
entrin i sobretot s’ha d’assegurar repartir aquest institut, en el moment que sigui, entre totes les escoles de
la zona.
Sra. Roser Martínez, rep. Mares i Pares centres públics. Jo voldria preguntar, quan la Margarida ha dit que el
fet d’obrir en barracons seria una mesura econòmica, que s’estalviaria en inversió. Però jo em pregunto, no
és millor tenir aquesta perspectiva del Fort Pius i d’altres centres, el Pau Claris, que estan intentant
reconstruir-se, que estan fent una feina brutal i que els docents tirin endavant un projecte amb una certa
identitat? Aquests costos econòmics, no revertirien més en la construcció d’un centre que no pas ara
invertir en barracons? Aquests diners invertir-los en reforçar aquests dos centres o els que calguin de la
zona. No veig l’argumentació econòmica.
Sra. Margarida Llorens. La decisió no està presa.
Sra. Roser Martínez, rep. Mares i Pares centres públics. La decisió no està presa, però els mitjans, Catalunya
Ràdio, l’AMPA d’Encants ja n’ha parlat, les notícies de l’ARA... Hem de pensar en la qualitat educativa del
nostre barri i del nostre entorn. És evident que necessitem un nou institut i que falten instituts a l’Eixample,
però hem d’aconseguir instituts públics de qualitat. Si hi ha instituts que estan fent un esforç per millorar...
Els pares de moltes escoles quan veuen un centre nou, van cap allà, no valoren l’esforç d’altres centres. Tot
això s’està fent i voldria que el Consorci ho valoréssiu. Hi una metodologia de treball, una formació de
professorat que és molt important, mentors, s’ha de fer tot un procés i això és lent. S’ha de creure, s’ha
d’invertir en aquest projectes. Nosaltres a vegades com a pares, no ens creiem que hi creieu en això.
Nosaltres veiem que anem a construir un nou centre, i sí que calen més escoles, però si es va acordar que
seria el 2020 i amb tot això al darrera, mirem la qualitat de tots els centres perquè el que interessa és un
ensenyament públic de qualitat. La nostra opinió és aquesta i des del Fort Pius ja ho hem manifestat.
Creiem que el Consorci ha de vetllar per això.
Sra. Margarida Llorens. Des del Consorci es coneix la tasca que fan els centres i la del Fort Pius, en aquest
cas jo n’he estat la mentora. Com a implicació i coneixement del que es fa, ho coneixem i hi hem treballat
directament.
Un dels objectius que s’ha proposat la gerència del Consorci és que els centres tinguin equitat entre ells a
nivell de qualitat. Que els centres, tots, tan si formen part de les eines pel canvi com no, o participen en
altres projectes, tots els centre siguin equiparables en qualitat. Obrir un nou centre no ha de repercutir en
la qualitat, el que s’està fent i en els projectes dels centres. No hauria de ser incompatible continuar
reforçant els centres.
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Un punt més d’informació. Quan es va posar sobre la taula la proposta de creació de l’institut Angeleta
Ferrer amb els primers grups que es va parlar va ser amb l’escola dels Encants justament per deixar clar a
les famílies i a l’escola que si es posava en marxa aquest centre, no seria el centre de continuïtat dels
Encants. Fixeu-vos que des de l’ensenyament públic no es pot garantir la continuïtat pedagògica d’una
escola a un institut, al revés del que passa a l’escola concertada que hi ha una línia pedagògica de primària a
secundària. A l’ensenyament públic no hi pot haver aquesta relació tant vinculada de projectes. El que ha de
quedar clar, és que aquest centre que es fa és per la dreta de l’Eixample, no és l’institut de continuïtat dels
Encants i s’obre per a tota la població de l’Eixample. També, relacionat amb la segregació que de cara al
curs vinent s’hi posarà més èmfasi, a part de l’alumnat que hi ha per NEE de tipus A, també hi ha les de
tipus B de nivell social. En tota aquesta zona de la dreta de l’Eixample comptant Pau Claris, Príncep de
Girona, si hi ha un centre més és un centre més a rebre alumnat amb dificultats socials. Amb les noves
aplicacions de gestió de la matrícula, es coneix perfectament la condició socioeconòmica de les famílies. Es
mirarà de fer un repartiment més equitatiu de tot aquest tipus de població. L’Angeleta Ferrer entraria
també en aquesta roda de distribució d’aquest tipus d’alumnat per evitar la segregació.
Sra. Mireia Martínez, rep. Directors centres públics. Des del Balmes tot el que dius a nivell teòric és molt
raonable. Però una petita mostra que segurament les famílies del Encants tenen expectatives de poder anar
en gruix a l’Angeleta Ferrer és que no s’han posat en contacte, que jo sàpiga, en cap dels centres de
secundària on segurament hi tindran adscripció. Per exemple amb mi, cap mena de vinculació, contacte ni
intercanvi. Si és una escola tant preocupada per la continuïtat dels aspectes pedagògics o metodològics,
sobta que amb el curs començat ja fa tres mesos, no hi hagi hagut cap mena de contacte per demanar què
feu, com ho feu, podem tenir reunions... I estic d’acord que des del Consorci potser no hi hagués la
voluntat, però el que és evident és que en haver-hi alternativa, les famílies s’han agafat a l’Angeleta Ferrer.
Tots aquests alumnes, si no apareix l’Angeleta Ferrer, a on se suposa que aniran? En quins instituts han
tingut contacte per veure possibles traspassos, punts de contacte... Nosaltres canviaríem coses... No hi ha
hagut cap mena de contacte. I això és el més definitori que les famílies del Encants podran accedir a
l’Angeleta Ferrer. És el meu paper.
Sr. Josu Abaigar. Tampoco se han puesto en contacto con ninguno de los adscritos actualment, ni con
Salvador Espriu, ni Pau Claris.
Sra. Roser Martínez. Al Fort Pius algunes persones van venir a les portes obertes del centre l’any abans i
aquest any nosaltres hem tingut interès per anar a donar a conèixer el centre.
Sra. Margarida Llorens. No voldria donar informacions no correctes, però sí que hi ha hagut contactes amb
el Fort Pius.
Sra. Roser Martínez. No tinc dades de si hi ha hagut contactes o no, sé que s’està gestionant. El que voldria
comentar és que des del Consorci dieu que s’intentarà que hi hagi equitat, que si hi ha alumnes d’aquests
NEE tipus B o gent amb problemes socials, s’intentarà fer un repartiment. S’intentarà... Crec que hem de
tenir unes certes garanties, perquè sinó, pot passar que els centres que tinguin vacants perquè no els han
escollit en primera o segona opció... Ara han obert un centre de dia al carrer Ribes. Jo penso, tots aquest
nanos que veig pel carrer quan surto de casa, hauran d’anar en algun lloc. Tota aquesta població que va
venint, si queden vacants als centres, s’hauran de posar en algun lloc. És a dir, aquests criteris ja estan bé,
però si queden places vacants?
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Sr. Manel Mallol, inspecció d’Ensenyament. Jo crec que l’experiència que tinc de veure com treballa el
Consorci, si es pot estalviar una morterada construint uns barracons provisionals, els estalviarà. Aleshores,
amb els càlculs que ha fet en Joan, si es pot garantir que aquest curs i l’altre, aquests 300 alumnes que
surten de 6è de primària es poden col·locar de manera raonable, sense fer escarafalls estranys, entre el
Balmes, el Fort Pius, el Pau Claris, Salvador Espriu, Príncep de Girona, Broggi, si raonablement es pot
demostrar que, aquest curs i el que ve, es poden col·locar aquests 300 alumnes, no crec que el Consorci
tingui cap interès especial en embrancar-se en mòduls provisionals. Té per experiència dolorosa el
Viladomat, que era per dos anys i ja en portem tres i ja veurem si al setembre l’edifici estarà acabat. Això
per una banda i la Margarida ho sap. Per una altra banda, precisament amb l’experiència del Viladomat, un
centre nou, sí que en un primer moment tenses més, però no fa baixar, els fa pujar. El Maragall d’ara i fa
uns anys, no és el mateix, no només pel Viladomat, perquè hi ha una dinàmica interna molt millot, etc. Un
centre nou obliga sempre al que és allà a renovar la dinàmica interna. Si sobressin moltes places,
probablement la gent vol anar a un centre nou, però no en sobren i es reparteixen. No us ha d’espantar un
centre nou.
Sr. Josu Abaigar. Como ha respondido Manel, sí que es verdad que un centro nuevo es possible que haga un
poco de motor de los que tiene alrededor, pero no es requisito imprescindible. Fort Pius, Pau Claris no lo
han tenido y estos tres últimos años han trabajado muy fuerte.
Queria añadir, has dicho una cosa que des de las AFA de los institutos adscritos con Encants, Fort Pius, Pau
Claris i Salvador Espriu, vimos como una deslealtad seria que se comunicarà antes con Encants no ya la
decisión de abrir o no abrir, sinó la posibilidad. Creo que deberiamos haber sido informados todos.
Sra. Carme Grau. Vagi per endavant que quants més centres públics, millor. Però vist el panorama actual,
em sembla absurd, primer, l’acta que avui hem aprovat del 13 de juliol de 2017 diu que l’obertura de
l’Angeleta Ferrer no està prevista per abans del 2020. Tota l’estona parleu del 2019, no, era 2020. De l’altra,
els del consell escolar, ens hem assabentat més per companys que no pas del mateix consell.
Resulta que s’ha fet un esforç molt important, el Consorci hauria d’estar súper agraït de totes les famílies
que s’han implicat en donar un tomb a uns instituts que tenien zero per cent de demanda i als equips
docents. Si agaféssim la preinscripció de març de l’any passat hi ha 60 places de no adscrits si ens limiten als
tres de la zona. Són les famílies que s’han compromès ha revertir una situació que el Consorci tenia allà un
institut que no hi anava ningú i en comptes de fer-los un monument, no, ara us faig un institut nou. A tots
ens agrada un institut nou, és un imant. Si tinguéssim els altres a tope, cap problema, però no els tenim a
tope, estan encara a la corda fluixa. Ja vaig dir aquí potser fa dos anys, que esperava que això no fos una
medalla política de cap partit perquè crec sincerament, que si els diners els gestionem bé, és absurd
començar a crear un institut nou en barracons quan hi ha prou places en els instituts existents. Estic d’acord
amb la Roser, inverteix més en aquests instituts perquè acabin d’arrencar. El Pau Claris està amb reducció
de la ràtio, en comptes de tenir 30 alumnes en té 25, té espai per un grup addicional que seria ideal que
tingués cada any, 3 línies plenes. Té espai suficient a l’edifici i el bo seria que pogués anar a un batxillerat
que donés oferta per a tots. Crec que és un fracàs intentar gastar els diners en barracons quan hi ha més
edificis. Això a l’esquerra de l’Eixample no va passar perquè hi havia l’Ernest Lluch saturat amb cinc línies, al
Poeta Maragall ningú hi anava i van fer el Viladomat que va tenir molta demanda. Arrel que no hi cabien,
van anar cap al Maragall i han començat a remuntar, però no el tenen remuntat. I crec que aquí que ho han
fet al revés, en comptes d’esperar la construcció nova, s’ha invertit en el Fort Pius, les famílies han apostat
pel Pau Claris. Jo crec que fer el nou és una punyalada a l’esquena.
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Respecte a les adscripcions no he dit res, perquè em sembla sorprenent el canvi, perquè no tenim cap
informació.
Sr. Jordi Matas. No ho teníem a l’ordre del dia, no tenim documentació.
Sr. Josu Abaigar. Una pregunta Margarida, el consell de direcció del Consorci quan?
Sra. Margarida Llorens. Demà hi ha un consell de direcció, no sé què es debatrà i al gener n’hi haurà un
altre. Entenc que al gener es prendran les decisions dels nous centres, o sigui l’oferta pública. L’oferta inicial
de tota Barcelona entenc que sortirà al gener.
Sra. Mireia Martínez. Només un incís respecte al que s’ha comentat dels equips docents i que els centres
nous són motor per altres, això seria un altre debat. Jo penso que és estupendíssim que sense la necessitat
que hi hagi algú que faci de motor, siguin les famílies, els usuaris, les interessades, les que exigeixin i
esperonin, no pressionin, a aquests canvis, l’edifici és el de menys. En els claustres la mitjana d’edat és de
matussalem, o hi ha alguna cosa que apreta o realment és per perdre-hi la salut.
Sr. Jordi Matas. Joan, tanques i la Margarida després.
Sr. Joan Sabidó. Com a president de la comissió de Mapa escolar, crec que hauríem de considerar tres
aspectes. Queda clar que l’Angeleta Ferrer en el futur proper serà necessari. Com més escola pública,
millor. Vinculat a això, pels números que s’han presentat i per les opinions que s’han anat dient entre els
diferents membres, crec que podríem fer la proposta de demanar al Consorci de Barcelona retirar la
proposta d’avançar l’obertura de l’Institut Angeleta Ferrer en mòduls el proper curs 2018-2019, mentre es
treballa per assegurar l’edifici definitiu el més aviat possible. Creiem que la demanda del curs 2018-2019 es
pot absorbir amb els instituts existents sense crear cap daltabaix ni distorsió. L’altra que durant el mes de
gener, febrer, la comissió de mapa escolar del CEMD Eixample, farà una convocatòria per parlar d’aquest
tema. Cal considerar que no només es pot obrir l’Angeleta Ferrer en mòduls, hi ha un altre institut al
districte de Gràcia que pot obrir en mòduls, si hi ha tanta distorsió a nivell de ciutat. El Consorci també
haurà pres més decisions o tindrà més informació que podrem analitzar.
La proposta que pot sortir del consell és demanar al Consorci d’Educació de Barcelona retirar la proposta
d’avançar l’obertura de l’Institut Angeleta Ferrer en mòduls el proper curs 2018-2019, mentre es treballa
per assegurar l’edifici definitiu el més aviat possible.
Sra. Margarida Llorens. Puc fer un matís? Potser no ho he aclarit prou bé, quan he dit que s’obriria en una
ubicació provisional i en una situació provisional, no puc concretar en aquests moments més perquè no està
definit, però la intenció és que es pogués posar en marxa amb el mínim cost possible i aprofitable en el
futur. No ens imaginem que ara faran un Viladomat, per dir-ho d’alguna manera.
Sra. Carme Grau. El concepte de base és el necessito ja, sí o no?. Puc esperar un any?
Sr. Jordi Matas. Els arguments han quedat clars. El Joan ha fet una proposta, l’assumim o no, la podem
votar. Hi ha algú en contra? alguna abstenció?
Sra. Margarida Llorens. Jo m’abstinc.
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Sr. Jordi Matas. Alguna abstenció més? Votem i comptem quanta gent del Plenari té dret a vot. Un moment,
una apreciació breu de l’Aduna.
Sra. Aduna Olaizola, rep. Sindical USTEC-STES. Una petita apreciació, quan estàveu parlant de les NEE de
tipus B, ho conec una mica perquè tinc un nen en acollida. Dèieu equitativament, per grup només poden
entrar 2 infants, entenc jo, o dos amb dictamen o dos de tipus B, vull dir que aquest dos per grup poden ser
variats, no hi ha tantes places.
Sr. Jordi Matas. Un moment, primer votem.
Sr. Pedro Juan Sánchez Murillo, consell de Districte de l'Eixample. Jo m’abstinc, no tinc tota la informació.
Sr. Jordi Matas. Resultat de la votació: 12 vots a favor, 2 abstencions, cap vot en contra.
Tanquem el punt de l’ordre del dia amb la Margarida.
Sra. Margarida Llorens. Sí, fer l’aclariment del que ha comentat abans la Roser, que va relacionat. La idea és
com que es coneix el tipus de població que està escolaritzada, fer l’adjudicació de les places en primer lloc a
l’alumnat amb necessitats específiques i després, la resta, no al revés. I no en els centres que hi hagi més
vacants, posar-hi més matrícula viva i afegir, no. He parlat d’intenció perquè en aquests moments encara
s’està elaborant la documentació de la preinscripció i podeu comptar que jo no puc prendre la decisió, per
tant parlo d’intenció amb la idea que s’efectuï i es realitzi.
Sr. Jordi Matas. Gràcies, passem al següent punt.
5. Diversos.
Sr. Jordi Mayné, rep. AMPA centres concertats i president de la comissió de Participació. Des de la comissió
i com vam dir el mes de juliol, estem pendents de muntar una sessió oberta sobre la reforma horària. Per
motius d’agenda es va posposar aquesta sessió per una altra sessió sobre repensem els patis escolars que
es va fer el dia 30 de novembre. Hem tingut una entrevista amb l’Elena Sintes de l’Institut d’Infància que
ens orientarà sobre aquest tema i ens va informar que realment s’està treballant sobre el tema. L’enfoc que
li vol donar és molt positiu i crec que ens traurà de molts dubtes. Com dic, la sessió serà oberta a tota la
comunitat educativa del districte i l’estem programant per el mes de gener.
Aprofito l’avinentesa perquè aquesta comissió de Participació el que vol d’alguna manera, és proposar
temes que siguin d’interès de la comunitat educativa. Sempre estem parlant de coses que es fan i que ja
estan funcionant, patis, formació a les famílies, etc. però ens interessa també treballar sobre temes del
vostre interès i de la comunitat educativa i fer propostes al CEMB. En aquest sentit convido a tothom a que
ens faci arribar temes. Ja sé que la importància se l’emporta la comissió de Mapa Escolar i Matriculació,
però val la pena tenir en compte altres aspectes que també formen part de la comunitat educativa.
Respecte als patis oberts s’ha informat dels que obren aquest Nadal del 23 de desembre al 7 de gener
(tancats el 25 de desembre i l’1 de gener):
Escola Ferran Sunyer, de dilluns a diumenge, d’11 a 14 h
Escola Mallorca, de dilluns a diumenge, d’11 a 14 h
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Respecte a les beques menjador, s’ha incrementat en un 8,66% el pressupost total respecte a l’any passat.
Estem parlant de 19.257.280 € respecte els 17.721.915 € de l’any passat.
Al districte han estat aquestes:

Sr. Jordi Matas. Gràcies. També tenim pendent una altra sessió de l’Institut de la Infància per fer la
presentació de l’informe sobre oportunitats educatives enfocat en el districte, després de la reforma
horària, busquem una data que vagi bé a tothom.
Sobre la sessió que es va fer de patis, va assistir molta gent, unes 80 persones. Es va fer en horari de
conciliació familiar a les 17.30 h amb molta presència femenina a la sala com a les intervencions. El que
veiem des del districte, no sé si es pot assumir com un grup de treball del CEMD o ho canalitzem per una
altra via, però ens agradaria veure com li podem donar continuïtat igual com es va iniciar tot el procés
d’entorns escolars, veure si també pot haver-hi una taula de treball en el tema de patis. Des del districte
seria una cosa més conceptual, les obres és el Consorci, però buscar a tres bandes, centre o comunitats
educatives, districte i Consorci, si podem aportar alguna cosa a nivell de com ens agradaria tenir els patis
dels centres. És una línia de treball que s’ha obert.
Sra. Roser Martínez. El Fort Pius al pati té un hort vertical.
Sr. Jordi Matas. Sí, hi ha pràctiques interessants al pati de Mallorca, el Pere Vila ha remodelat el pati
d’infantil amb un projecte de coproducció entre famílies i l’empresa que ho ha fet. Com que tenim uns
quants patis per fer, el Consorci té una persona al departament d’obres que s’està dedicant al tema de
patis, creiem que era una línia important a treballar.
Sra. Maria Antònia Vila, rep. Mares i Pares centres públics. No parlaré del meu institut que és el Poeta
Maragall, sinó en representació de Mares i Pares dels CE de centres públics. M’han fet arribar una petició
els de l’escola Entença. L’escola Entença aquesta any fa P4 i està ubicada a l’escola industrial. El problema
és que l’escola va creixent i sembla que no acabeu de trobar l’espai definitiu. En principi havia d’anar a la
Model, però a la Model hi anirà Eixample 1. Ja ha explicat la Margarida que els hi posaran un pis a sobre.
Havíeu dit també que potser anirien a l’espai de l’escola Mallorca, però tampoc hi aniran, està descartat.
Sembla ser que a l’escola industrial no hi poden anar perquè és de la Diputació i els hi ha explicat que ells
són la Diputació i no tenen res a veure amb l’Ajuntament. Aprofito per fer un apunt. L’escola industrial es va
crear per fer formació d’escola, per tant, no és que sigui propietat de la Diputació sinó que és propietat de
tots nosaltres. És així. Això ho hem de defensar sempre. A la república, quan es va crear, es va fer perquè hi
hagués un lloc de formació. Doncs això, l’escola Entença, no sabem on aniran.
Sr. Jordi Matas. Puc respondre. El juliol vam fer una reunió amb ells i els hi vam transmetre que hi havia una
línia de treball. Ara tenim dues escoles noves a l’esquerra de l’Eixample, una aniria a la Model i l’altra
estàvem mirant que pogués anar a l’escola industrial. Quina ha de ser quina? Això no està decidit, però
seria lògic que si una està a la Model i l’altra a l’escola industrial es quedin on son, encara que inicialment
l’escola Entença anés a la Model, lo lògic seria que es quedés on està ara.
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Per tant la primera línia de treball és que l’escola Entença pugui quedar-se en el recinte de l’escola
industrial. El recinte de l’escola industrial no és tot propietat de la Diputació i el que s’està treballant
conjuntament amb l’IBE, allà hi ha les piscines Sant Jordi, s’està treballant un encaix de l’escola i aquella
peça. La pedra de tot d’això és que hi ha una subestació elèctrica d’Endesa en una cantonada i ens estem
assegurant que la proposta que fem és raonable. Els hi vam dir que a l’octubre ens reuniríem, però no hem
pogut. Estem acabant de fer els estudis per assegurar-nos que la proposta que hi ha damunt la taula és real.
Sra. Maria Antònia Vila. Sabeu que aquesta ubicació no els hi agrada gens.
Sr. Jordi Matas. Quan tinguem la proposta, veiem si els hi agrada o no. Si no hi ha cap més pregunta?
Sra. Aduna Olaizola. Sí, sóc mare d’Entença i m’ha semblat entendre que els de P5 també ho tenen construït
i només han fet P3 i P4.
Sra. Margarida Llorens. No, el mòdul nou que s’ha fet també té dues plantes en previsió d’acollir P5.
Sr. Jordi Matas. Molt bé, gràcies i fins el proper. Bon Nadal i bones festes.
Sense cap altre assumpte a tractar, la sessió acaba les 20.45 h
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