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

CONSELL EDUCATIU DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ

Data: 3 de novembre de 2018
Hora d’inici: 18 h
Lloc: Sala Lluís Companys – Seu del Districte d’Horta-Guinardó
Assistents:
Lluïsa Llenas (Escola Pau Casals) – Jordi Riera (Institut Josep Pla) – Toni Roigé (Institut
Josep Pla) – Carles De La Prida (Institut Josep Pla) – Marcelino Jiménez (Escola Font
d’en Fargas) – Albert Riera (Institut Joan Brossa) – Teresa Esteve (USTEC – STE’s) –
Ramón Fitó (CEE Mare de Déu de Montserrat) – Francesc Navarro (CC Escola Guinardó)
– Coral Regi (CC Virolai) – Mª Assumpció Aranda (CEEE Mare de Déu de Montserrat) –
Montserrat Ballarín (CC Virolai) – Ma. José Lluch ( CEE Mare de Déu de Montserrat) –
Nati Ruiz (Projecte Interxarxes) – Sabina Redondo (AAVV Horta) – Tony Mateo (AAVV
Montbau) – Gonzalo Puelles (conseller de GMD) – Nicolás Ortiz (conseller de C’s) –
Carlos Torrubiano (conseller del PP) – Xavi Reig (Conseller ERC) – Luis Garcia (conseller
PSC) – Manuel Domingo (Inspecció d’Educació) – Mª Isabel Jiménez (Consorci
d’Educació de Barcelona) – Eulàlia Esclapés (Consorci Educació) – Pilar Causapié
(Directora Serveis a les Persones i al Territori Horta-Guinardó) – Miquel Àngel Essomba
(Comissionat Educació Ajuntament de Barcelona) – Jordi Villar (Secretari del Consell) –
Joan Cela (Conseller d’Educació).
S’excusen:
-

Pilar Llaquet
Benjamí Vidiella

ORDRE DEL DIA
El conseller d’Educació del Districte, Joan Cela, dóna la benvinguda a les persones
assistents i agraeix la presència del Comissionat d’Educació de l’Ajuntament de
Barcelona i als veïns que s’han acostat a la sessió plenària.
Es procedeix a l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió del Consell Escolar de Districte.

1. -

Informació sobre la preinscripció del curs escolar:

La Maribel Jiménez, del Consorci d’Educació de Barcelona, procedeix a explicar les
dades de preinscripció al curs escolar, tot informant que aquestes dades ja es troben
disponibles a la web del Consorci.
Apunta les següents informacions al respecte de les inscripcions:
-

Aquest any hi ha hagut més inscripcions que el curs anterior.
Hi ha menys distància entre les inscripcions als centres públics i els privats.
El pic d’inscripcions d’alumnat es troba a 1r d’ESO.

Pel que fa a les preinscripcions fa les següents informacions:
-

-

A totes les zones hi ha una oferta equilibrada a la demanda. Però s’han donat
situacions de desequilibris on les famílies s’han decidit per inscriure a centres
molt concrets.
El percentatge de preinscripció en 1a opció, malgrat els desequilibris, és molt
alt.
Finalment es va haver d’obrir una nova línia a l’Escola Font d’en Fargues.

En referència a la gestió de l’alumnat:
-

S’ha realitzat una redistribució de l’alumnat amb necessitats especials de tipus
B.
S’han obert 6 noves SIEIS per cap d’elles a Horta-Guinardó.

En relació a les actuacions del RAM:
-

Pel 2018 es faran actuacions als centres Torrent d’en Melis i Font d’en Fargas.

Al voltant de la innovació i els programes:
-

-

És el primer curs de la implementació de la convocatòria unificada de
programes. Enguany han participat 203 centres a la ciutat (22 d’HortaGuinardó) amb un total de 52 programes en oferta.
A Horta-Guinardó s’han demanat 119 programes i 66 han estat assignats.
Centres que s’han afegit a les xarxes 12 i 13 del projecte “Xarxes pel canvi”:
o Mas Casanovas
o Narcís Monturiol
o Coves d’en Cimany
o Taxonera

Un cop feta la presentació en Jordi Riera es queixa que no hi ha informació de les
escoles bressol.

-

La Maribel Jiménez comenta que aquestes les gestiona l’IMEB, però que les
demanarà per poder-les adjuntar a la documentació que s’enviarà als membres
del plenari, així com les dades de les escoles d’educació especial.
o En Jordi Riera també apunta que a l’Escola Bressol Sant Genís s’ha pogut
fer una reducció de la ratio per via del projecte “Pla de Barris”.

En Luís Fernando pregunta perquè les intervencions de pintura estan deslligades del
RAM i quin és l’estat de les actuacions al centre Estel Guinardó?
-

En Miquel Àngel Essomba, en primer lloc, apunta que les intervencions de
pintura es deslliguen del RAM per un canvi en el model de gestió. En segon lloc,
al centre Estel Guinardó s’ha treballat amb la Direcció del centre un pla de
millora que respon a criteris per resoldre les incidències amb la fusta i els
tancaments del centre.

En Ramón Fito pregunta per l’aplicació del nou decret d’escola inclusiva.
-

En Miquel Àngel Essomba explica que aquesta és una competència de la
Generalitat de Catalunya, que hi ha una previsió de dotar aquesta acció amb
230 milions d’euros i que es crearà una comissió específica per tractar la
implementació del decret a la ciutat de Barcelona. També apunta que hi ha
hagut un increment de 67 places en els darrers 2 anys.

2. Informació sobre el nou institut d’Horta
En Miquel Àngel Essomba exposa que la possibilitat de construcció d’un nou institut al
districte obeeix a un canvi en la tendència en el procés d’escolarització, marcat per un
augment de la demanda en les escoles públiques. A nivell de ciutat s’ha incrementat la
oferta pública, especialment on hi havia més demanda.
Horta-Guinardó s’ha vist afectat indirectament per la dinàmica del Districte de Gràcia.
També s’ha volgut donar resposta al Pla d’Equipaments del 2008 on ja es parlava d’un
institut a la zona d’Horta-Guinardó. Recuperar-lo perquè s’havia aturat per les
retallades de la crisi econòmica. Aquest pla contemplava 3 instituts que finalment no
es van acabar construint.
Sembla que no hi haurà dificultat a trobar un espai on poder-lo construir.
S’ha realitzat un projecte de planificació estratègica que es va aturar l’any 2017 i que
ara es vol recuperar i això fa que el projecte de l’institut sigui una previsió real.

Gonzalo Puelles apunta que per l’endemà de la celebració del plenari del CEMD hi ha
previst un plenari de districte on s’aprovarà una provisió d’institut a Vall d’Hebron que
no s’ha volgut debatre.
La Sabina Redondo pregunta per la data i la ubicació d’aquest nou institut i comenta
que s’han presentat anteriorment dates que no s’han complert i remarca la urgència
de resoldre aquesta situació. Pel que fa a la ubicació prevista, considera que no són
Horta i es queixa d’aquesta proposta. També apunta que s’hauria de plantejar que
escoles concertades amb baixa matrícula puguin acabar convertint-se en escoles
públiques.
Luís Fernando es mostra sorprès que la comunicació al districte arribi el dia abans del
plenari. Es queixa que no hi haurà debat per aquest projecte i apunta que no s’està
fent cas a alternatives d’ubicació que tinguin més consens. Demana que s’ampliï el
debat a tota la operació urbanística.
Carlos Torrubiano es queixa del fet que se’ls hagi informat avui i que demà aquest
projecte vagi al plenari del districte, considera que no hi ha hagut debat.
Tony Mateo agraeix que els grups municipals hagin posat aquest tema sobre la taula.
Vol saber si la necessitat que es va detectar l’any 2011 encara és vigent. L’entitat a qui
representa, l’Associació de Veïns de Montbau, considera que la necessitat d’aquest
institut no és per a aquesta zona. També es queixa de la falta d’informació i dubta que
aquest institut sigui necessari i com afectarà als centres dels seu voltant.
Marcelino Jiménez es qüestiona la utilitzat el Consell a l’hora de poder gestionar
situacions com aquestes. Trasllada la seva disconformitat per l’aparició d’un grup
addicional a l’Escola Font d’en Fargas, així com també es queixa per la falta de
participació generalitzada en els òrgans de representació.
Miquel Àngel Essomba procedeix a respondre les diferents qüestions en una sola
intervenció.
-

-

-

En primer lloc, celebra que ningú hagi qüestionat la necessitat d’un institut, ja
que en alguns llocs fins i tot es pot trobar amb part de la ciutadania que no
voldria aquest equipament.
Apunta que hi ha un pla estratègic on s’indica que aquests processos i debats
s’havien d’haver fet a finals de 2017 però que per la conjuntura política no
s’han pogut fer. I té la responsabilitat que aquesta situació ha estat
responsabilitat de tothom.
Coincideix amb la representant de l’AV d’Horta en la urgència d’aquesta
intervenció i posarà sobre la taula aquest endarreriment. S’estan valorant
altres opcions per tal d’obrir un centre abans que s’hagin acabat les obres de
l’edifici, com podrien ser els mòduls prefabricats.

-

-

-

Pel que fa a la ubicació, aquesta sovint ve marcada per la disponibilitat de sòl,
actualment es fa una planificació a nivell anual on es fan aquest tipus de
valoracions i previsions.
Per la mateixa naturalesa del procés de preinscripció i matriculació es donar
processos de canvi que provoquen la necessitat d’un grup addicional que es
gestiona amb dades objectives. Sovint aquestes situacions venen provocades
per situacions subjectives dels pares i mares de l’alumnat que trien el centre
lliurement. Tot i això, els grups addicionals s’han convertit en una mesura
excepcional que, fins i tot, hi ha alguns centres que demanen i que sempre es fa
d’acord amb la direcció del centre.
En referència a la validesa del CEMD, la seva voluntat és sigui una eina
executiva, però la LOMCE fa que ara els consells siguin òrgans consultius.
Considera que la intervenció de Luís Fernando ha estat fora del to del CEMD,
donat que en aquest espai els debats no són tant polítics.

En Joan Cela, en relació al nou institut, celebra que ningú estigui en contra de la seva
construcció.
Recorda que l’institut neix per la iniciativa d’una plataforma. Considera que la
informació s’ha treballat amb la ciutadania, tot i que, es podria haver fet millor, per
tant, el debat es pot fer igualment.
En relació al plenari de l’endemà, s’està valorant retirar aquest punt de l’ordre del dia.
En Carlos Torrubiano recorda que al plenari de març de 2017 s’havia parlat de l’espai
on hi ha previst l’institut però amb un altre ús.
-

En Joan Cela apunta que ell no disposa d’aquestes dades.

En Xavi Reig considera que seria una bona idea retirar el punt de l’ordre del dia i que
s’hauria d’obrir el debat sobre la ubicació de l’institut.
La Sabina Redondo pregunta si la construcció està prevista en barracons.
-

En Miquel Àngel Essomba apunta que abans ho ha comentat com a exemple
d’un cas hipotètic.

Luís Fernando aclareix que ell ve al consell com a representant d’un grup polític i, per
tant, creu que és lícit fer un debat polític.
-

En Miquel Àngel Essomba considera que hi ha espais més adients que aquest
per fer-hi aquest tipus de debats.

En finalitzar el debat d’aquest punt, en Joan Cela aprofita per a presentar a l’Eulàlia
Esclapés, nova cap de l’Àrea de Servei Públic d’Educació i Territori del Consorci

d’Educació, que manifesta la seva voluntat de conèixer la realitat de tots els districtes
de la ciutat.

3. Actualització del treball de les tres comissions
En Joan Cela procedeix a presentar l’estat de les tres comissions de treball que estan
constituïdes actualment.
-

Model d’adscripcions: actualment s’està revisant la proposta del Consorci
d’Educació amb les esmenes de les direccions dels centres educatius.
Nova composició CEMD: s’està revisant quins membres s’hauran de renovar i a
quines entitats es voldrà convidar a participar.
Mapa de recursos: En Marcelino Jiménez proposa recuperar aquest projecte
amb la voluntat de donar visibilitat a les eines d’innovació pedagògica de cada
centre. Sense voluntat de duplicar recursos. Com a un recurs que ha de servir a
les famílies per a ajudar-les a triar centre.
o La Coral Regi considera que també podria ser una eina d’interès per als
professionals del sector educatiu.
o La Teresa Esteve considera que aquesta eina pot servir per a fomentar
el màrqueting, com a competitivitat, entre els centres. Pot tenir una
lectura no tant positiva com la que es presenta en inici. Considera que
l’educació pública ha de ser tota de qualitat i que no hauria de caldre
aquest recurs.
o La Lluïsa Llenas creu que les famílies han de conèixer els centres i que hi
ha recursos, com les portes obertes, i la voluntat dels centres per donarse a conèixer. Considera que un llistat com aquest no donarà una
informació prou completa.
o La Maribel Jiménez coincideix amb la Lluïsa Llenas que existeix un perill
de convertir-se en un rànquing i que es pot caure en un discurs que posi
més valor a la quantitat de projectes que a la seva qualitat.

En Joan Cela proposa que es passi aquesta decisió a la comissió permanent amb
aquests nous elements per valorar-ho.
En Marcelino Jiménez proposa que es faci una votació en el proper plenari amb debat
previ.

4. Eleccions CEMD 2019
En Jordi Villar aprofita per repassar quin serà el calendari previst per a les properes
eleccions al CEMD.

5. Torn obert de paraula
L’Albert Riera apunta que en algun moment caldrà parlar del nou decret de menjadors
que actualment està preparant el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.

Sense més punts, es conclou la sessió a les 19.25 hores.
Jordi Villar, Secretari del Consell
Barcelona, 3 d’octubre de 2018

