ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Data : 28 de gener de 2021
Hora : 17'30 h
Lloc : Sala de virtual Webex
Ordre del dia :
1. Presentació de la nova Coordinadora Territorial del Consorci
d’Educació de Barcelona del districte.
2. Informacions de l’estat actual de :
- Taula Covid i Escoles
- Ampliem espais escolars
- Protegim les escoles
- Pla de patis
- Ajornament eleccions Cemd 2021
- Guia prevenció conductes de risc / foment hàbits saludables
3. Reflexió entorn la nova Lleu d’Educació, proposta de celebrar un
monogràfic
4. Torn obert de paraules.

Assistents :
Sra. Cèlia Martínez, Consellera d'Educació del Districtre
Sra. Margarida Llorens, Coordinadora Territorial Consorci Educació
Sr. Xavier Purroy, Alumnat de l'Escola PIA-Balmes ( concertada )
Sra. Alba Brascó, Profressorat Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia (
concertada )
Sr. Fede Caudet, Director Institut Menèndez y Pelayo ( pública )

Sra. Imma Sampé, Cap Direcció Serveis a les Persones i Territori Districte
Sra. Maite Giménez, CRP
Sra. Pilar Clarasó, Titular Escola Sagrat Cor Sarrià ( concertada )
Sr. Víctor Castaño, Alumnat Escola Pública
Sra. Pilar Buil, Pas Escola Pia Sarrià ( concertada )
Sra. Clara Pozuelo, Responsable del Servei d'Infància Vil·la Urània
Sra. Montserrat Gambús, Mares / pares escola Pia Sarrià ( concertada )
Sra. Anna Lombarte, Ampa Institut Montserrat ( pública )
Sra. Sandra Navas, Ampa Poeta Foix ( pública )
Sra. Mireia Giné, Ampa Escola Orlandai ( pública )
Sra. Ana Bayó, Titular Escola Nausica ( concertada )
Sr. Santiago Eizaguirre,
Sra. Rebecca Gale,
Sr. Oriol Solè, representant ampa concertada
Sra. Elena Cortada, Coordiandora d'Afes Sarrià-Sant Gervasi
Sr. Felix Massana, Ass. Esportiva Bcn
Sra. Mireia Oliva,
Sr. Álvaro Clapés-Saganyoles, Conseller Districte JxCat
Sr. Nil Font, Conseller Districte ERC-AM
Sr. Rodrigo Martínez, Conseller Districte BxCanvi
Sra. Anna Insúa, Tècnica d'Educació del Districte i secretària del consell
S’excusen :
Sr. Oriol Busquets, Inspecció Educativa
Sra. Roser Bassedas, Directora escola Dolors Monserdà – Santapapau

Temes desenvolupats i acords tractats en la sessió :
1. Presentació de la nova Coordinadora Territorial del Consorci
d’Educació de Barcelona del districte.
Amb motiu de la jubilació de la nostre antiga referent, na Carme Redon, avui es presenta a la nova coordinadora territorial, na Margarida
Llorens.
2. Informacions de l’estat actual de :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Taula Covid i Escoles
Ampliem espais escolars
Protegim les escoles
Pla de patis
Ajornament eleccions Cemd 2021
Guia prevenció conductes de risc / foment hàbits saludables

S’adjunta el power point explicatiu de tots els punts. Igualment
s’acorda adjuntar les actes de totes les Taules Covid i Escoles realitzades .
Pla de Patis :
- a l’endemà de celebrar el consell des del Consorci d’educació ens informa que han aconseguit ampliar el pressupost i poden incorporar una
escola del nostre districte i l’escola proposada ha estat l’Escola Tàber.
Guia prevenció conductes de risc / foment hàbits saludables :
- Des del casal Infantil es proposa poder-los incorporar com a servei
i es recull la seva intervenció.
- Es remarca la importància de la participació e implicació dels joves i
s’informa que ja s’ha realitzat una primera trobada amb el Consell
de Joventut del districte on s’ha exposat la realització de la guia i
demanda de la seva participació.
- El Conseller Nil Font s’ofereix a donar suport en la realització de la
guia i estén la seva mà per contactar amb representants de la cultura i els joves.

- La comissió formada pel Sr. Oriol Solè i Anna Insúa reprèn el disseny
i contingut de la guia.

3. Reflexió entorn la nova Lleu d’Educació, proposta de celebrar un
monogràfic
Es presenta la necessitat de poder realitzar una sessió informativa
que ens expliqui la nova llei d’educació Lomloe i poder conèixer els
canvis i les afectacions als diferents centres escolars.
La proposta està molt ben acollida per part del consell.
S’acorda que la secretària del consell organitza una sessió informativa de la nova llei i enviarà la convocatòria per webex als membres
del consell escolar de districte.
Amb posterioritat al consell la secretària organitza la sessió informativa pel dimarts 9 de març a les 17,30 hores i serà a càrrec de
l’inspector del departament d’educació.
4. Torn obert de paraules
La Sra. Alba Brascó consulta si en el marc del programa Ampliem Espais
escolars es contempla poder reduir la ràtio del professorat per alumnes
i se l’adreça al seu inspector per a valorar la demanda.
La Sra. Alba Brascó planteja si des de l’Ajuntament s’ha valorat poder
realitzar una campanya de foment de transport públic segur en els
temps actuals de covid. Amb la situació de pandèmia hi ha pares/mares
que prefereixen utilitzar el seu vehicle privat que no pas el transport
públic i aquesta decisió provoca problemes de mobilitat als entorns de
les escoles.
La Sra. Margarida Llorens exposa que des del Consorci d’Educació s’està
iniciant un nou projecte dit Connexions amb la finalitat de conèixer les
sinergies creades entre equipaments municipals cedits a les escoles
amb necessitat d’ampliar els seus espais i les escoles i valorar possibles
projectes de col·laboració conjunta.
La Sra. Pilar Buil consulta si des de districte hi haurà alguna intervenció
al carrer Pg. Sant Joan Bosco arrel la implantació del carril autobús

TMB. S’informa que TMB ha realitzat un carril de bus segregat per on
únicament passi l’autobus ( i no cotxes particulars ) i que s’està
treballant amb l’escola més propera per millorar l’entorn.
La Sra. Pilar Clarassó exposa el neguit de ser seu electoral i haver
d’acceptar que vagin a votar persones positives de Covid. S’informa
que des de l’Ajuntament, i seguint totes les mesures sanitàries
indicades pel procicat, realitzarà una desinfecctació inicial , durant les
eleccions i posterior a les eleccions

Sense més aportacions es dona per acabada la sessió a les 19:00 hores.

Secretària del Consell Escolar Municipal de Districte de Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona, 5 de febrer de 2021

