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Assumpte

Acta de la reunió del Consell Escolar

Lloc

Seu del Districte de Gràcia. Plaça de la Vila, 2, 1ª planta.

Data-Hora

12 de Novembre de 2015 de 18 a 21 hores
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Documentació
aportada

Informe inici del curs escolar 2015-2016. Octubre 2015
Programes i activitats d’estiu per a la millora de l’èxit educatiu del districte de
Gràcia. Estiu 2015
Procés de preinscripció a les escoles bressol municipals. Curs 2015-16

Ordre del dia.
•

Presentació a càrrec de Marta Duñach, Consellera d’Educació i Cultura del Districte de
Gràcia.

•

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

•

Informació Escola Patufet.

•

Informacions Consorci d’Educació: Matriculació. Ajuts menjador. Èxit estiu.

•

Organització i funcionament del Consell Escolar del Districte:
Actes
Calendari sessions
Ubicació rotatòria de les reunions (centres educatius)
Presentació d’experiències a cada consell.
Difusió dels acords presos al Consell Escolar (web CEB)
Proposta de comissions de treball

•

Ratificació de la comissió permanent.

•

Informació de les actuacions realitzades en el districte:
Obres a l’Escola Montseny
Inauguració Escola L’Univers
Inauguració EBM Escorial

•

Canvi de nom EBM Elna

•

Torn obert de paraules.

Presentació a càrrec de Marta Duñach, Consellera d’Educació i Cultura del Districte de Gràcia.

La Sra. Marta Duñach dóna la benvinguda als membres del Consell Escolar i tramet una salutació del
nou regidor, Eloi Badia.
La presentació l’estructura en tres parts:
•

Prioritats educatives

•

Pensaments i idees sobre educació.

•

Elaboració PAM i PAD

Prioritats educatives del nou govern de la ciutat

1)Garantir escola pública de qualitat i de proximitat
2)Incrementar escoles bressol públiques, garantint gestió directe i qualitat
3)Afavorir l’Èxit escolar
4)Lluitar contra la segregació escolar
5)Promoure la igualtat d’oportunitats fora de l’escola.
6)Transformar Barcelona en ciutat educadora.
7)Promoure la participació de la comunitat educativa (CED i CEB)

Districte de Gràcia
-Valoració de la feina feta pel Consell Escolar.
-Reconeixement a tots els membres dels diferents sectors que participen en el Consell Escolar i del bon
nivell dels centres educatius de Gràcia.
-Necessitat de treballar per una bona planificació.
-Necessitat de definir el projecte de l’Institut Vallcarca.
-Planificació de més escoles bressol pel districte.
-Proposta de treball conjunt educació i cultura popular.
-Impuls als camins escolars
-Impuls als projectes de coeducació
-Dinamització del Consell Escolar.

Elaboració PAM PAD
El Pla d’Actuació del Districte tindrà cinc eixos:
•

Una ciutat que garanteixi drets socials

•

Una ciutat amb un nou model econòmic just i innovador

•

Una ciutat sostenible, del barri a la metròpoli.

•

Una ciutat democràtica oberta

•

Una ciutat compromesa amb el país, Europa i el món

Calendari
•

Novembre: presentació del procés d’elaboració

•

Desembre: presentació i debat

•

Gener/març: procés participatiu

•

Abril/juny: aprovació del PAD i de PAM

Finalitza la presentació manifestant el seu interès per visitar els centres educatius, per mantenir
converses amb les AMPES i ofereix tota la seva disponibilitat per a treballar per l’educació al districte de
Gràcia.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

Informació Escola Patufet
S’ha convidat en Cesc Granada, director de l’Escola Nou Patufet, perquè informi del procés que ha
seguit l’Escola (canvi titularitat)
A mitjans de curs 2014-2015 s’assabenten, primer la direcció i el professorat i després les famílies, que
la titularitat vol jubilar-se i plegar.
Les famílies reunides en assemblea demanen continuïtat. Proposen als docents que pensin alternatives
de viabilitat.
L’única alternativa que es veu viable és la de constituir una cooperativa i demanar permís al
Departament per tenir la titularitat.
El curs 2015-2016 s’ha iniciat amb l’il·lusió i l’esperança de poder gestionar el propi projecte educatiu.

Informacions Consorci d’Educació
L’inspector, Sr. Antoni Domènech, presenta l’Informe d’inici del curs escolar 2015-2016, que prèviament
s’ha lliurat a tots els membres del Consell Escolar.
Comenta les dades més destacades referides a alumnat, professorat i centres, detallant-les per etapes i
titularitat i comparant les dades del districte amb les de la ciutat.

Aspectes a destacar al Districte de Gràcia:
-S’observa una davallada de natalitat en el curs 2015-2016 a la ciutat de Barcelona que no afecta al
districte de Gràcia on hi ha un increment d’alumnat de P3.
-La tendència en els darrers anys de les famílies és demanar preferentment escola pública, pels nens i
nenes d’educació infantil i primària.
-Per l’increment de demanda a P3 s’han hagut de prendre les següents mesures: a les escoles
L’Univers, Rius i Taulet iJovellanos (del districte d’Horta-Guinardó però que dóna servei a Gràcia) s’ha
obert una aula més de P3 i en tot el barri de la Vila de Gràcia s’ha incrementat la ràtio a 26.
-Amb les dades de l’informe d’inici de curs s’observa que malgrat l’increment de demanda han quedat
51 places vacants per a P3 entre escola pública i concertada.
-A l’iniciar la secundària es produeix un lleu traspàs d’alumnat d’escola pública a escola concertada i
també traspàs d’alumnat d’un districte a un altre (Sarrià-Sant Gervasi i Horta-Guinardó).
-S’han reduït 4 concerts corresponents als següents centres:
•
•
•
•

La Salle de Gràcia (ESO)
Mare de Déu del Coll (EI)
Gravi (EI)
El Nou Patufet (EI)

-Actuacions de millora:
•
•
•
•
•

Obertura EBM Elna
Inauguració Escola L’Univers
Escola Montseny: trasllat educació infantil a l’edifici de primària
Adequació espais Escola Rius i Taulet
Sagrada Família renovació reixes desguàs del pati.

Anna Vera, representant del Consorci d’Educació, presenta l’informe d’Ajuts de menjador escolar.
Aclareix que les dades que s’han lliurat encara són provisionals ja que totes les places encara no
estaven adjudicades quan es va elaborar l’informe.

Aspectes a destacar:
-Amb la resolució del 5 d’agost s’han ampliat els criteris per tal de millorar l’accés a l’ajut extraordinari
(6€). S’han triplicat el nombre d’alumnes que el reben.
-La documentació a presentar és només la darrera declaració de renda.
-Abans d’iniciar el curs s’ha notificat a les famílies els ajuts que se’ls han concedit.
A continuació informa sobre el programa Èxit estiu 2015.
Aspectes a destacar
-El 2015 ha estat el tercer any consecutiu que s’ha convocat l’Èxit estiu (alumnat que ha suspès de 2 a 4
assignatures i es presenta a la recuperació el mes de setembre)
-Al districte de Gràcia han participat tres centres (dos públics i un concertat) amb un total de 95
alumnes.
-La valoració d’aquest programa és molt positiva, té efectes de recuperació de matèries però també de
socialització.
-Simultàniament s’ha convocat la primera edició del Campus d’estiu científic i tecnològic.
-Al districte de Gràcia han participat dos centres públics amb un total de sis alumnes.
S’obre un torn de paraules.
Núria Pi:
Demana les dades següents:
•
•
•
•
•
•

Dades de matriculació, quants nens i nenes són barcelonins i quants són de fora de Barcelona?
(Barcelona i Gràcia).
Quina és la franja d’edat en la que els nens i nenes es veuen obligats a marxar del districte?
Quants alumnes a secundària es matriculen fora del districte.
Cal revisar les dades de l’informe (places autoritzades-alumnat matriculat-vacants).
Situació dels alumnes que necessitarien la beca de menjador però el centre on estan matriculats
no té aquest servei.
El campus d’estiu és científic i tecnològic. Es podria pensar en incloure la Formació
professional?

Antoni Domènech:
Pel que fa a les dades que no consten a l’informe, cal tenir present que es donen les dades que consten
en la Memòria que el Consorci elabora anualment d’acord amb criteris pactats de fa temps. Es pot
demanar al Consorci, per escrit, dades complementaries que el gabinet de gerència contestarà. Així
mateix es revisaran les dades que no semblen correctes i es donarà resposta al Consell.

En el districte, la tendència de la demanda a secundària en primera opció és d’escola concertada.
Ana Sanz:
Es presenta i exposa:
•
•
•
•
•
•
•

La sessió s’hauria d’haver iniciat amb una roda de presentacions
Desitja sort al nou equip
Desitja sort als equips de l’oposició
Lamenta que el regidor no s’hagi presentat a la primera sessió del Consell Escolar.
Lamenta que el regidor d’educació encara no hagi rebut a la FAPAC ni a la coordinadora
d’AMPA.
Agraeix la valoració de la consellera d’educació al plantejar alguns dels temes en la seva
presentació.
Pel que fa a l’informe d’inici de curs:
-Caldria millorar la presentació formal de l’informe i ser curosos amb la terminologia
-Pàgina 11: Cal desglossar per barris si l’alumnat està a escola pública o concertada.
-Pàgina 15: Es parla de reducció de concerts, quins són els de Gràcia?

M. Jesús Mesonero:
Demana:
•
•

Dades de professorat a Gràcia
Plantilles ajustades a la realitat.

Exposa:
Al districte de Gràcia hi ha hagut una pèrdua de 80 hores lectives donada per la reducció de jornades
que pot demanar el professorat a partir dels 55 anys. Les escoles funcionen gràcies a l’esforç que fan
els equips per assumir aquestes reduccions.
Martina Gasull:
Manifesta la preocupació per les places d’ESO al districte.
El curs vinent a l’Escola Reina Violant acaben l’educació primària dos grups de 6è. D’aquí a dos cursos
a l’Escola L’Univers passarà el mateix. Cal fer una previsió de places per a tots aquests alumnes.
Berta Clemente:
Dóna la benvinguda a la nova consellera d’educació.
Manifesta el seu recolzament pel que fa a que el Consell Escolar sigui un espai de reflexió pedagògica.

Albert Peña:
Dóna la benvinguda a la consellera d’educació
Agraeix la menció de l’Institut Vallcarca que ha fet a la presentació.
Agraeix a l’inspector les dades que ha exposat perquè refermen la necessitat de l’Institut Vallcarca.
Manifesta que la creació d’aquest Institut és una demanda del districte però hauria de ser una demanda
de ciutat.
Considera que és el moment de crear una comissió per reivindicar-lo i fa lliurament d’una bandera
reivindicativa.
Mercè Sesé:
Demana una reflexió sobre la constatació que l’alumnat a secundària té menys tendència als centres
públics.
Les famílies de l’Escola Baldiri Reixac van a l’Institut Menéndez Pelayo.
Suggereix que el programa Èxit s’apliqui a les escoles de primària.
Maria Darnell:
A l’Escola Rius i Taulet aquest curs s’ha obert una aula més de P3. Des del Consorci s’han fet algunes
reformes a l’edifici.
Des de l’Escola s’han demanat més recursos humans:
•
•

Una administrativa a jornada completa (actualment té mitja jornada)
Un conserge més (s’ha obert una nova entrada a l’escola al carrer Maignon)

Acollir un nou grup podria comportar alguna contrapartida, de moment no sembla que es contempli
aquesta demanda.
Robert Soro:
Disculpa l’absència del regidor.
Se l’informarà del proper Consell Escolar per tal que hi pugui assistir.
Antòni Domènech:
Dóna resposta a les diferents qüestions.
-El format de l’Informe que s’ha lliurat és el mateix per a tots els districtes de Barcelona, és el que utilitza
el gabinet de gerència. Segur que és millorable.

Pel que fa a la terminologia, és cert que les titularitats són públiques i privades però les escoles són
públiques, concertades i privades.
-Concerts que s’han retirat:
Gravi (Educació Infantil)
Patufet (Educació Infantil)
Mare de Déu del Coll ( Educació Infantil)
La Salle Gràcia (ESO)
-El tema de les plantilles és traspassarà al Consorci d’Educació que és qui en té competència.
-La planificació escolar pel curs vinent lògicament ja està prevista. El Consorci d’Educació ha elaborat
un avant projecte i s’hi està treballant.
-L’Institut Vallcarca està previst en la programació de construccions escolars i el solar està reservat.
El moment de la seva execució dependrà de les prioritats que marqui el Departament d’Ensenyament
per tot Catalunya d’acord amb la disponibilitat pressupostaria.
Fins ara s’han anat cobrint totes les demandes. La planificació a secundària no es fa pensant en que
totes les places hagin d’estar estrictament al districte, poden estar en districtes limítrofes.
A mig termini serà necessari.
-Per augmentar els recursos humans en un centre (Escola Rius i Taulet) la normativa estableix que cal
tenir un mínim d’alumnat.
Es traspassarà aquest tema al Consorci d’Educació per tal que s’estudiï.
-El programa Èxit que es fa durant el curs també es du a terme a 5è i 6è de primària. Treballen
conjuntament una escola de primària amb un institut proper. Es pot assignar un institut proper encara
que no sigui l’institut que està adscrit a l’escola.
Aquest curs ja no es poden incloure més escoles en aquest programa. Caldrà esperar al curs vinent. La
sol·licitud es fa a partir del mes de maig.

Organització i funcionament del Consell Escolar de Districte
Actes: S’enviaran en un termini de quinze dies i es donaran quinze dies més perquè els membres del
consell puguin enviar esmenes. En el següent consell s’aprovarà l’acta.
Calendari: Es faran tres sessions (novembre, març i maig). Si cal alguna sessió extraordinària també es
pot programar.
Descentralitzar consells: La ubicació serà rotatòria i es faran en centres educatius. Mitja hora abans
d’iniciar la sessió es podrà visitar el centre.
Presentació experiències: A cada sessió es presentarà una breu experiència pedagògica d’algun
centre.
Difusió: Penjar els acords presos al Consell Escolar a la web del Consell Escolar de Barcelona. Més
endavant podria tenir més contingut.
Proposta comissions de treball: Creació de la comissió de mapa escolar i planificació educativa que
podria actualitzar el document que va fer la Coordinadora d’AMPAS. La permanent faria seguiment
d’aquesta comissió.

Torn de paraules:
Ana Sanz:
-Anteriorment hi havia hagut comissions però no havien funcionat.
-L’informe que va elaborar la Coordinadora d’AMPAS, està molt bé que s’actualitzi però no ha de fer-ho
la Coordinadora.
-Hi ha debats que només es poden fer en el sí del Consell Escolar, no hi ha prou temps a les sessions
per presentar experiències pedagògiques. Cal valorar si es poden incloure o no.
-L’horari del Consell Escolar no respon a la conciliació familiar del assistents que tenen fills. Caldria
poder comptar amb un acolliment.
Núria Estévez:
Trobem a faltar que se’ns faci un retorn de les comissions de treball.
Vam presentar al Consorci d’Educació un document sobre quins barems s’haurien de tenir en compte
en els processos de preinscripció. No se’ns va respondre.
Antoni Domènech:
El reton ha de ser-hi.
Els processos sovint són molt lents.
Referent al document sobre l’aplicació de barems, sembla que el curs vinent es traurà la puntuació per
malalties digestives.
Marta Duñach:
El tema de l’horari és complicat. Personalment no em sembla malament que alguna persona es pogués
encarregar dels nens i nenes.
Si es tenen idees al respecte seran benvingudes.
Rosa Planes:
Tot i que les dades de la preinscripció de les escoles bressol s’han lliurat, no s’han comentat.
Pel que fa a l’horari del Consell Escolar i la possibilitat d’organitzar una acollida, no ho comparteixo.
Els nens i nenes passen 8 hores a l’escola, ja és suficient.

Núria Estévez:
Demana que en l’ordre del dia del Consell Escolar hi hagi algun punt que faci referència a l’escola
concertada.
Marta Duñach:
Es recull aquesta demanda.

Ratificar la comissió permanent
Es ratifiquen els membres de la comissió permanent i queda constituïda de la següent manera:
Vicepresidenta del CED: Marta Duñach
Secretària del CED: Marta Cuquerella
Representant professorat sector públic: Elena Pano (Escola Turó del Cargol)
Representant professorat sector concertat: VACANT
Representant pares i mares sector públic: Martina Gasull (Escola Reina Violant)
Representant pares i mares sector concertat: Marta Buch (Escola Reina Elisenda)
Representant alumnat sector públic:VACANT
Representant alumnat sector concertat: VACANT
Representant directors/es sector públic: Rosa Planes
Representant titulars sector concertat: Joan Such Llop
Representant entitats: Ramon Botet
Representants Ajuntament (2): VACANT

Actuacions realitzades en el Districte

-Obres Escola Montseny: L’Educació Infantil s’ha traslladat a l’edifici de primària.
-S’ha inaugurat l’Escola Univers.
-S’ha inaugurat l’EBM Elna.

Canvi de nom EBM Elna
La comunitat educativa de l’Escola Bressol Elna demana canviar el nom. Consideren que Trencadís
respon més a la filosofia del seu projecte. Es llegeix la carta, signada pels membres del CEC de l’escola
bressol, on es justifica el perquè d’un altre nom.
Rosa Planes:
Recorda que per l’elecció del nom es va seguir un procés que cal tenir en compte.
•
•
•
•

Nomenclàtor proposa tres noms : Font de l’Atzavara, Font del Carbó i La girafa blava (aquest
darrer s’ha de descartar perquè correspon al logo de Nexe)
No agraden i es demana a les escoles bressol del districte que facin propostes. Sorgeixen: Elna,
Trencadis i Elmer.
Es voten al CED i surt Elna
Es porta de nou a nomenclàtor que accepta la proposta.

Berta Clemente:
A l’IMEB no li van agradar mai els noms que es van proposar ni com es va gestionar.
L’argumentació per part de la comunitat educativa que creu que Elna es refereix a desvalguts, no és
certa.
Alberto Lacasta:
No ha estat en el procés previ però considera que si la comunitat educativa demana un canvi de nom no
és tant greu.
Es procedeix a votar:
Vots a favor de mantenir Elna.........................1
Vots a favor de canviar per Trencadís.............................5
Abstencions..................................................13
Es passarà el resultat de les votacions a la comissió de nomenclàtor.

Torn obert de paraules

Ana Sanz:
-No s’entén que el regidor d’educació del nou equip de govern encara no s’hagi pogut reunir amb la
FAPAC.
La coordinadora d’AMPAS del districte va entrar un petició per parlar amb el regidor el dia 29-10-2015.
Aquesta reunió no es va dur a terme.
-Escola Inclusiva: Les AMPA estan preocupades per l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials
(NEE). Volen saber si les necessites que poden tenir estan cobertes, especialment en l’espai de
menjador.
Demana al districte que vetlli perquè això sigui possible.
-Patis oberts: Algunes escoles públiques obren els seus patis al districte i s’hi fan activitats. Haurien
d’estar molt cuidats.
-Escoles bressol de gestió indirecte. Les famílies volen informació sobre si aquestes escoles passaran a
ser de gestió directe. Es demana que es faciliti aquesta informació.
-La ciutat de Barcelona és una plaça forta pels docents. Per aconseguir una plaça cal haver acumulat
molts punts. Això implica que els docents que arriben a tenir una plaça a la ciutat tenen una certa edat.
Es manifesta preocupació per la inestabilitat que crea en els claustres aquesta situació.
Marta Duñach:
-Es vehicularà la demanda de la FAPAC per tenir un entrevista amb el regidor.
-Escola inclusiva: s’estudiaran les dades i es vetllarà perquè les necessitats dels nens i nenes de NEE
es cobreixin.
-Patis oberts: es valorarà si hi ha deficiències i en cas que n’hi hagi es proposaran solucions.
-Gestió indirecte: Al districte hi ha dues escoles bressol de gestió indirecte, l’Escola Bressol Caspolino i
l’Escola Bressol Enxaneta. A totes dues se’ls acaba el conveni. S’ha de tornar a convocar. La decisió
està condicionada al pressupost que encara no està decidit.
-Jubilacions docents: Cal estudiar les dades.
Núria Pi:
Demana les dades de l’edat mitjana del professorat.

Finalitza la sessió a les 20:45 hores

