Districte d’Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49
08024 Barcelona

CONSELL EDUCATIU DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ

Data: 17 de desembre de 2018
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Capella – Institut Joan Brossa
Assistents:
Mia Agramunt (Escola Àngels Garriga) - Lluïsa Llenas (Escola Pau Casals) – Iolanda Gras
(Escola Jovellanos) – Toni Roigé (Institut Josep Pla) – Carles De La Prida (Institut Josep
Pla) – Marcelino Jiménez (Escola Font d’en Fargas) – Ana Maria Sanz (Escola Jovellanos)
– Carles de la Prida (Institut Josep Pla) – Albert Riera (Institut Joan Brossa) – Aran
Clemente (CCOO) – Teresa Esteve (USTEC – STE’s) – Marc Monrós (CFA El Carmel) Nati Ruiz (Projecte Interxarxes) – Sabina Redondo (AAVV Horta) – Aida Plana (Centre
Juvenil Martí Codolar) – Cristina Arias (conseller de C’s) – Carlos Torrubiano (conseller
del PP) – Ricard Farín (Conseller ERC) – Luis Garcia (conseller PSC) – Manuel Domingo
(Inspecció d’Educació) – Mª Isabel Jiménez (Consorci d’Educació de Barcelona) –
Benjamí Vidiella (Serveis Educatius Horta-Guinardó) – Pilar Causapié (Directora Serveis
a les Persones i al Territori Horta-Guinardó) – Jordi Villar (Secretari del Consell) – Joan
Cela (Conseller d’Educació).

ORDRE DEL DIA
El conseller d’Educació del Districte, Joan Cela, dóna la benvinguda a les persones
assistents i agraeix a l’Institut Joan Brossa que hagi acollit aquesta sessió del Consell.

1. -

Lectura i aprovació de l’acta anterior:

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió del Consell Escolar de Districte.
Incloent dues esmenes en les persones assistents a la sessió anterior.
Per qüestions d’agenda d’un dels representants sindicals, es canvia l’ordre d’un dels
punts de la sessió.

2. Valoració vagues sector educatiu 29/11 i 12/12
A la Teresa Esteve li sobta que es faci una valoració d’aquest tema en el marc del
Consell.
L’Aran Clemente que es va proposar parlar-ne en el marc de la comissió permanent
arrel del moment de canvis i de la situació laboral del sector. Donat que els serveis
públics estan tocats i les condicions laborals estan afectant a la situació del sector
educatiu. Finalment només es va dur a terme la vaga del dia 29/11 i es va desconvocar
la del 12/12 perquè ja s’havia arribat a un principi d’acord amb l’Administració.
Evidentment, no es volia fiscalitzar la vaga, incloent-ho a l’ordre del dia, si no només
poder-ho compartir amb la resta de la comunitat educativa del Districte.
La Teresa Esteve apunta que la vaga es va gestar amb la voluntat de fer una
reivindicació del sector educatiu fruit de la desconvocada el 31/10 ja que no s’havia
millorat la situació. Es va aprofitar per afegir-se a la convocatòria de vaga d’altres
sectors en el marc d’una setmana de lluita i sensibilització. La vaga no només era per
reivindicar el retorn de les pagues, sinó per revertir la situació provocada per les
retallades en la despesa pública.
En Joan Cela obre el torn de paraula a la resta de membres, tot apuntant que en el
marc de la Comissió Permanent, es va debatre la inclusió d’aquest punt a l’odre del dia
i les persones presents ho van trobar pertinent.

3. Valoració proposta renovació dels membres del CEMD
En Jordi Villar fa la presentació de la proposta de membres a renovar en les properes
eleccions al CEMD. A la proposta presentada només s’hi farà una esmena en el cas del
representant de l’alumnat dels centres públics, la resta de la proposta és de la
conformitat del Consell.

4. Proposta mapa escola del districte
La Maribel Jiménez presenta les tres línies de treball de cares al curs vinent:
-

Ampliar una línia de Primària a l’Escola Mas Casanovas
Construcció d’un nou centre al costat de l’Escola Jovellanos
Construcció d’una nova escola al barri del Carmel

La línia de la nova escola al Carmel no es podrà dur a terme perquè, a dia d’avui, no hi
ha cap espai disponible per a la seva construcció, aquesta decisió es valora perquè hi
ha una sobreoferta que no es cobreixen a Font d’en Fargues que no els correspon per
demografia i al Carmel no hi ha prou oferta per cobrir-la.
La Maribel Jiménez apunta que són línies de treball i que hi poden haver canvis.

Aquest matí hi ha hagut una trobada entre el Consorci d’Educació, el Síndic de Greuges
i en Xavier Bonal on s’han recolzat aquestes línies de treball.
La construcció d’un nou centre respon a la necessitat de places de Gràcia, Baix
Guinardó i Dreta de l’Eixample, amb l’objectiu de construir escoles on hi ha necessitats
de padró i de facilitar la coordinació entre Primària i Secundària.
-

-

-

L’Albert Riera apunta que dissabte hi va haver un acte per reivindicar un
equipament esportiu i pregunta perquè es fa aquest canvi i com
preveuen que pot afectar a l’Escola Jovellanos. Qüestiona la construcció
d’un altre centre, quan l’Escola Jovellanos encara té places vacants.
La Sabina Redondo pregunta en quin es troba el projecte del nou institut
a Horta.
o La Maribel Jiménez apunta que no hi ha hagut cap canvi en
aquest sentit respecte al darrer Plenari. No hi ha una necessitat
real d’institut a Horta i la part del Districte segueix en el mateix
punt.
 La Sabina Redondo indica que ella va entendre al darrer
plenari que aquesta construcció ja estava aprovada.
Luis Garcia s’afegeix als dubtes pel canvi de projecte a construir entre
equipament esportiu a centre educatiu.
La Iolanda Gras mostra la seva preocupació pel futur de l’escola i
pregunta si és possible un redisseny de la proposta.

La Maribel Jiménez apunta que l’Escola Jovellanos no omple la seva oferta de places
perquè els pares i mares no volen matricular a aquest centre. Per revertir aquesta
situació cal prendre situacions que provoquin canvis, ja que hi ha el perill que el centre
acabi tancant i per tal que això no passi. Des del Consorci d’Educació es valora
positivament tota feina que s’està fent des del centre per canviar la seva situació.
-

-

-

La Mia Agramunt mostra la seva preocupació per les noves escoles i
proposa que enlloc de fer nous centres es dediquin aquests recursos a
donar un nou impuls a les escoles que ja hi ha actualment.
La Maribel Jiménez respon que això es pot concretar en projecte com el
Magnet que es va oferir l’any anterior a l’Escola Jovellanos i que van
rebutjar.
La Iolanda Gras defensa la decisió presa l’any anterior, donat que no hi
havia consens suficient a l’equip docent per tal d’entomar-lo.
La Mia Agramunt pregunta si es podria haver “obligat” a l’Escola
Jovellanos a acollir-se al programa Magnet.
La Maribel Jiménez respon que no és possible implementar-lo si no
s’aprova pel claustre.

-

-

-

-

La Iolanda Gras apunta que, més enllà del Magnet, s’està treballant en
d’altres accions per canviar la seva tendència.
En Joan Cela comenta que totes les propostes es fan per poder donar
resposta a la situació i les necessitats d’aquesta zona i que la voluntat és
revertir la situació de l’Escola Jovellanos.
L’Albert Riera diu que al districte existeix un cas com el de Torrent d’en
Melis i Estel Guinardó i que la situació de l’Escola Jovellanos i la nova
escola pot ser similar.
Juan Garcia coincideix amb la Mia Agramunt que s’haurien de dedicar
més recursos als centres que ja existeixen enlloc de construir-ne de
nous.
La Lluïsa Llenas coincideix a valorar que la construcció d’una nova escola
sigui una decisió adient.
Marcelino Jiménez crec que no sempre es pot aconseguir que un centre
sigui reflex de la població del seu entorn i que s’hauria de posar més
recursos a redistribuir la immigració i prendre decisions encara siguin
políticament incorrectes.
S’ha d’aconseguir que els centres siguin el més diversos possibles
independentment de la realitat del seu territori.
Parla de la feina que s’està fent en el marc de la Comissió del Nou
Model d’Adscripcions que hi ha al CEMD i que ha de servir per evitar
aquests problemes de futur.

-

-

-

En Ricard Farín creu que s’ha de fer més èmfasi en les places d’educació
pública i de proximitat, ja que s’han obviat.
o La Maribel Jiménez apunta que ja es té en compte la proximitat i,
precisament per aquest motiu, es proposen aquestes línies de
treball.
La Sabina Redondo diu que els problemes de segregació vénen perquè
no hi ha una bona tasca de planificació escolar, sobretot pel que fa a les
zones escolars.
L’Ana Sanz creu que s’ha de lluitar per la construcció de l’institut d’Horta
i argumenta que hi ha una pressió cap a la Secundària i que la obertura
de l’institut de Vallcarca pot afectar al districte.
També creu que hi ha problemes a l’hora de revertir situacions com la
segregació i que no s’hi dediquen els recursos suficients.
Creu que el Consorci d’Educació de Barcelona és un agent de segregació
i que el problema de Jovellanos es pot traslladar als instituts.

o La Maribel Jiménez apunta que s’estan fent accions com
distribució d’alumnat.
En Joan Cela aporta, pel que fa a l’institut d’Horta, que escoltant als diferents agents
del territori han vist que, ara mateix no hi ha necessitat i que ara s’han de trobar amb
les diferents taules de territori i seguir-ne parlant.
En Carles de la Prida creu que la necessitat és real, ja que l’Institut Josep Pla està ple i
no hi ha més alternatives a la zona.
La Sabina Redondo creu que la reserva de places per a Horta-Guinardó no és suficient i
que no és correcte que s’agafin dades nomes de Mare Nostrum. Sentencia que com a
veïns no estan d’acord amb aquesta proposta.
La Lluïsa Llenas diu que la necessitat “per se” existeix però no a la zona on s’està
projectant i menys si es construeix un institut a Vallcarca. La necessitat és a la part
baixa d’Horta.
La Sabina Redondo pregunta quan està previst el debat per fer l’institut?
-

La Maribel Jiménez informa que per part del Consorci d’Educació no
està previst fer aquest institut.
En Juan Garcia no entén el pas enrere, creu que hi ha una necessitat real
però que s’ha de debatre la ubicació.
En Joan Cela diu que, ara per ara, el projecte està aturat perquè falta fer
les trobades per parlar de la ubicació, però encara no s’han
calendaritzat aquestes trobades.
o La Sabina Redondo demana que es concreti un calendari per
aquestes trobades.

L’Ana Sanz creu que s’ha de trencar el marc de competència entre centres i apostar
per la qualitat, creu que el mapa escolar ha d’anar acompanyat d’una política de
mobilitat.
En Marcelino Jiménez entén que les estadístiques no han de servit per a res, per tant,
no s’ha de treballar només amb dades. Al final calen decisions polítiques valentes
encara que la rendibilitat sigui a 8 o 10 anys vista.
La Sabina Redondo considera que hi ha una situació anòmala a Catalunya i Barcelona ja
que fora d’aquests territoris l’escola concertada i privada és residual i no té el pes,
massa gran al seu entendre, que té aquí. Aquesta situació s’ha de resoldre perquè és la
font de problemes com la segregació.

En Marc Monrós diu que el fracàs de l’ESO sovint prové de l’ensenyament
privat/concertat que acaba retornant el seu fracàs escolar al sistema públic per via dels
ensenyaments post obligatoris.
La Teresa Esteve creu que s’ha baixar la ratio per apostar per l’ensenyament de
qualitat.
En Marcelino Jiménez demana fer una moció sobre l’aposta per l’ensenyament públic i
votar-ho al proper Plenari.

5. Torn obert de paraula
La Iolanda Gras informa al CEMD del canvi de nom de l’Escola Jovellanos pel nom
“Escola de les Aigües” motivat per la voluntat de fer un canvi a la seva dinàmica. El
Consell no posa cap objecció al canvi de nom.
L’Ana Sanz vol exposar, més enllà de coincidir amb la voluntat del canvi de nom del
centre, i com a membre de l’AMPA d’aquesta escola, el seu malestar per com s’ha fet
la gestió del procés de canvi de nom, no està d’acord amb el fet que una de les
condicions del nom fos que havia de ser en català.
-

La Maribel Jiménez apunta que des del Consorci no hi ha uns criteris
definits per aquests canvis, que només es faciliten recomanacions.
La Iolanda Gras considera que aquesta qüestió es podria haver tractat
en el marc del Consell Escolar de Centre enlloc de portar-ho al de
Districte.

Sense més punts, es conclou la sessió a les 19.50 hores.
Jordi Villar, Secretari del Consell
Barcelona, 17 de desembre de 2018

