Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de Sant Andreu
c/ Segadors, 2 4a planta
08030 Barcelona
www.bcn.cat/santandreu

RESUM DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DISTRICTE
Lloc reunió: Seu del Districte de Sant Andreu
Data i hora de començament: 6 de Març de 2019, a les 17:30
Assistents:
Blanca Port

Consellera d’educació per Barcelona en Comú

Eulàlia Esclapés

Substituint la referent territorial del Consorci d’Educació de
Barcelona que s’excusa per malaltia

Mònica Cano

Tècnica d’Educació de Districte i Secretària del CEMD

Carmen Santana

Consellera PP

Marcos Rodríguez

Conseller Cs

Joaquim Pañart

Conseller ERC

Mercè Rodó i Morral

FETE-UGT

Xavier Planes

Dr. Escola Ignasi Iglesias

Domi Viñas

Dra. Institut Escola El Til·ler

Lídia Hernández Riera

Dra EBM El Caminet del Besòs

Jesús Abenza

Titular Escola l’Esperança

Pere Vivanco

Titular La Salle Congrés

MªDolors Espinosa

Docent Escola Jesús Maria i Josep

Marta Benedico

Docent CEE EL Pont del Dragó

Valèria de Pedro

Docent CFA Pegaso

Emma Alonso

PAS Escola Pompeu Fabra
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Susana Molina

Famílies Congrés Indians

Laura Montmany

Famílies EBM La Filadora

Víctor Rufach

Coordinadora d’Ampes

Fco Javier Fernández

AMPA Sants Innocents

Cristina Galán

AV Sant Andreu Sud

Gemma Armengol

AVV Sant Andreu de Palomar

Jaume Matas

AV La Sagrera

S’Excusen:
Maria Ximena Gadea

Consellera PDCAT

Empar Garcia

Inspectora del Departament

Albert Pérez

Secretari CEMB

Astrid Ruiz

Dra. Escola Congrés Indians

ORDRE DEL DIA
1. Constitució nou Consell Escolar
2. Informació sobre la composició i constitució de la Comissió Permanent del consell
Escolar.
3. Informació sobre l’hort del C/ Lanzarote amb l’Escola molí de Finestrelles.
4. Informació del Consorci d’Educació al voltant de:
-Procés i dates de preinscripció
-Sistema d’adscripcions
5. Sol·licitud d’informació sobre educació post obligatòria
6. Precs i preguntes.
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Malgrat el punt 4 l’havia de desenvolupar la referent del Consorci al Districte, a causa d’una
baixa laboral no ha pogut assistir, essent substituïda per l’Eulàlia Esclapés.

1. Constitució del nou Consell Escolar
S’informa sobre com s’ha dut a terme el procés d’eleccions, es llegeix el nom i durada de les
persones que hi formaran part i s’informa de la següent passa, que serà la participació dels
membres electes a les eleccions del Consell Escolar de Barcelona, donant una carta de
l’Alcaldessa convocant.

2. Informació sobre la composició i constitució de la Comissió Permanent del Consell
Escolar .
S’informa que per normativa la constitució de la nova Comissió Permanent, es fa a càrrec de la
Presidenta del Consell escolar, es trasllada la decisió que sigui cada un dels sectors qui triï la
persona que els representarà. En aquest sentit, caldria que cada un dels sectors designi una
persona i que faci la informació a la secretària al voltant del 14 de març.
3. Informació sobre l’hort del C/ Lanzarote amb l’Escola Molí de Finestrelles.
S’informa que dins el marc d’un projecte comunitari, l’escola Molí de Finestrelles i l’associació
AREP gestionaran conjuntament un hort a l’adreça esmentada.
La idea és poder replicar el model i que es vagin fent més projectes en aquesta línia amb
diferents escoles.
4. Informació per part del Consorci d’Educació al voltant de:
-Procés i dades d’inscripcions
S’informa que enguany s’han dut a terme 5 xerrades informatives a districte, amb 2 novetats
importants, d’una banda per haver fet 2 xerrades sobre Secundària i d’altra banda per haver fet
xerrades a 3 barris diferents, afegint Trinitat Vella.
S’informa que continuem tenint la OME al recinte de la Fabra i Coats i que les dates de
preinscripció seran entre el 29 de març i el 9 d’abril.
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-Sistema d’adscripcions
S’informa de la organització del districte en el sistema d’adscripcions que es vol anar
implementant paulatinament i que recull la intenció que les escoles i els instituts mantinguin
una continuïtat a nivell de projecte pedagògic, tot i que això s’anirà assolint amb els anys.
5. Sol·licitud d’informació sobre educació post obligatòria
S’exposa l’interès per part de les famílies de poder rebre xerrades informatives sobre la
formació post obligatòria, atenent al fet que és l’etapa més desconeguda i on hi ha més
novetats any rere any. Tant des de Consorci, com des de districte es veu interessant la
proposta i es mirarà de dur a terme.
6. Precs i preguntes
-Blanca port informa de l’aprovació del Pla de Xoc contra la segregació i per la igualtat
d’oportunitats i l’èxit educatiu. S’informa que s’ha treballat conjuntament amb l’IMSS .
L’annexem com a document del Consell.
-Jesús Abenza fa palès el fet que hi ha hagut figures de suport a les escoles finançades des del
Pla de Barris, de les que no s’han beneficiat les escoles concertades de Franja, malgrat la tasca
imbricada a territori que fan.
-Germma Armengol exposa que malgrat disposar de la OME, aquesta no compleix les funcions
que faria una aoficina única de preinscripció a Sant Andreu. La consellera d’educació addueix
que malgrat es comparteix l’objectiu amb l’AV de Sant Andreu de Palomar, es tracta d’un
dispositiu que depèn del Departament d’Ensenyament.
-Es comenta el desig que el plantegi el fet que les Instituts escola puguin tenir opció
d’adscripció a 1r de la ESO a altres centres.
-Des dels CFA es planteja que les escoles d’adults no apareixen al mapa, es visualitzen els centre
de primària i secundària, però no els d’adults.
-Es pregunta sobre el nou Institut:
+Ubicació: Triangle Ferroviari ( Josep Soldevila amb Onze de setembre)
+El curs 19-20 s’iniciarà amb els mòduls provisionals que ha alliberat l’Institut Martí i Pous.
+Adscripcions: Congrés Indians, Mestre Gibert i Turó Blau.
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