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CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE GRÀCIA

Assumpte

Acta de la reunió del Consell Escolar

Lloc

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

Data-Hora

22 de febrer de 2016 de 18 a 19:45 hores

Hi assisteixen

Cognom i nom

Referent

Buch, Marta

Representant pares-mares (AMPA Escola Reina
Elisenda)

Clemente, Berta

Consellera CiU

Cruanyes, Àngela

Representant direccions (Escola Patronat
Domènech)

Duñach, Marta

Consellera educació

García del Muro, Montse

Representant pares-mares (Col·legi Sant Josep)

Gasull, Martina

Representant pares-mares( AMPA Escola Reina
Violant)

Hortal, Anna

Representant entitats (Lluïsos de Gràcia)

Lacasta, Alberto

Conseller PSC

Lop, Irene

Representant pares-mares (AMPA Escola
L’Univers)

Mesonero, M. Jesús

Representant professorat (USTEC)

Montaña, Blanca

Departament d’Ensenyament-Equip
Assessorament Pedagògic

Navarro, Oriol

Representant titulars (Jesuïtes Gràcia-Col·legi
Kostka)

Pi, Núria

Consellera ERC

Planes, Rosa

Representant direccions (EBM Sant Medir)

Raposo, Miguel

Conseller PP

Sanz, Ana

Representant Coordinadora d’AMPAS

Such Llop, Joan

Representant titulars (La Salle de Gràcia)

Cognom i nom

Referent

Cuquerella, Marta

Secretària del CED

Darnell, Maria

Representant pares-mares (Escola Rius i Taulet)

Domènech, Antoni

Inspecció

Estévez, Núria

Representant pares-mares (Jesuïtes Gràcia-

S’excusen

Col·legi Kostka)

No assisteixen

Convidats

Jubete, Montse

Departament d’Ensenyament-Centre Recursos
Pedagògics

Pano, Elena

Representant directors/es (Escola Turó del
Cargol)

Ponce, Gregori

Representant titulars (Col·legi Sant Josep)

Raya, Josep M.

Representant Ajuntament-Direcció Serveis a les
Persones i al Territori.

Rosal, Bea

Representant direccions (Escola Josep M. Jujol)

Sesé, Mercè

Representant professorat (CCOO)

Vicens, Xavier

Representant professorat (CCOO)

Cognom i nom

Referent

Botet, Ramon

Representant entitats (Orfeó Gracienc)

Calonge, Luis

Conseller Ciutadans

Daura, Carme

Representant pares-mares (Col·legi Sant Josep)

Herrero, Margarita

Representant PAS (UGT)

Jiménez, Núria

Representant professorat USOC

Jiménez, Víctor

Representant PAS (USOC)

Martínez, Raimon

Representant entitats (Fundació Pere Tarrés)

Navarro, Ramon

Representant alumnat ( Gravi)

Peña, Albert

Representant pares-mares (Escola Montseny)

Ramirez, Arturo

Representant entitats (Euròpolis)

Roma, Guillem

Representant entitats (Coordinadora Colles de
Cultura)

Soro, Robert

Conseller portaveu de BComú

Targarona, Carme

Representant PAS (Jesuïtes Gràcia-Col·legi
Kostka)

Cognom i nom

Referent

Batista, Carmen

Representant del col·lectiu de joves gitanos de
Gràcia

De la Rosa, Olga

Representant del col·lectiu de joves gitanos de
Gràcia

Abellán, Sara

Representant del col·lectiu de joves gitanos de
Gràcia

Documentació
aportada

PAD del Districte de Gràcia
PowerPoint “Dret a l’Educació”
Acta de la sessió anterior

Ordre del dia.
•

Salutació del Regidor, Sr. Eloi Badia

•

Presentació del PAM d’Educació a càrrec del Sr. Miquel Àngel Essomba, comissionat
d’Educació i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.

•

Torn obert de paraules.

•

Aprovació acta de la sessió anterior.

•

Presentació del PAD d’educació i del procés participatiu a càrrec de la Sra. Marta
Duñach, consellera d’Educació i Cultura del districte de Gràcia.

•

Propostes i aportacions al PAD.

•

Altres.

Salutació del Regidor, Sr. Eloi Badia

El regidor, Sr. Eloi Badia, dóna la benvinguda als membres del Consell Escolar i agraeix l’assistència
de tots els presents. A continuació, presenta al comissionat d’Educació i Universitats, Sr. Miquel Àngel
Essomba, que presentarà els punts més importants del PAM d’educació.

Presentació del PAM d’educació a càrrec del Sr. Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació
i Universitats de l’Ajuntament de Barcelona.

El comissionat d’Educació, Sr. Miquel Àngel Essomba, presenta els punts més importants del PAM
d’educació utilitzant com a suport la presentació “El dret a l’educació”.
Al finalitzar s’estableix un debat entre el comissionat i els membres del Consell Escolar.
Intervencions:
Anna Sanz:
1-Hi haurà augment de places a nivell de ciutat?
2-Demana, que a les jornades de portes obertes es doni la informació correcta sobre el cost real per
alumne.
3-Demana que es vetlli, des de l’Ajuntament, per regular el tancament de les escoles concertades quan
incompleixin el concert.
Miquel A. Essomba:
1-Des del Consorci s’ha aprovat pel curs 2016-2017, no crear grups addicionals de P3 que puguin fer
trontollar els projectes educatius de cada centre. A nivell de ciutat es manté la capacitat d’oferta pública.
2-A les jornades de portes obertes d’escoles publiques i concertades s’abordarà, ja des d’aquest curs,
el tema de les tarifes per alumne.
3-S’actuarà en el marc del Consorci com una administració que manté la seva responsabilitat. Els
concerts s’han d’ajustar a la norma.
Martina Gasull:
Les antigues escoles municipals no es nodreixen de la llista de suplències del Consorci.
M. Àngel Essomba:
Intentaran demanar un debat en profunditat amb el Consorci sobre aquest tema per tal de poder unificar
el sistema.
M. Antònia Arnau:
No hem de tenir només en compte l’àmbit escolar sinó que també l’entorn de la família.
M. Àngel Essomba:
És per això que els centres fan tutories, trobades amb les famílies, plans educatius específics,...

Ana Sanz:
Procés de baremació: En el pas de primària a secundària els fills únics estan en inferioritat de
condicions respecte als que tenen germans.

M. Àngel Essomba:
Els barems són molt genèrics. De moment aquest tema no s’ha parlat però se sap que des de FAPAC
es demana que s’estudiï per a fer canvis.

Núria Pi:.
El Mapa Escolar i les fronteres escolars, es replantejaran?

M.Àngel Essomba:
S’està molt sensibilitzat pel tema de les zones d’influència, es volen incorporar modificacions. Ja hi ha
propostes.

Berta Clemente:
Per coherència amb promeses electorals que va fer BComú, vull fer constar que es plantejava la
baixada de ràtio a les escoles bressol així com també el retorn de la parella pedagògica. Aquestes dues
qüestions no apareixen en el PAM.

M. Àngel Essomba:
Cal contractar nou personal, és a nivell de ciutat i depèn del pressupost i de la possibilitat de noves
contractacions.

Aprovació acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat, amb la inclusió d’una esmena.

Presentació del PAD d’educació i del procés participatiu a càrrec de la Sra. Marta Duñach,
consellera d’Educació i Cultura del districte de Gràcia.

La consellera d’educació, Sra. Marta Duñach, presenta el PAD d’educació i explica el funcionament del
procés participatiu, que es pot trobar al web https://participa.barcelona.
A continuació s’obre un debat en el que es recullen les qüestions que es descriuen en el següent punt
de l’ordre del dia, com a propostes i aportacions al PAD.

Propostes i aportacions al PAD
Llistat de propostes:
1)Agilitar el Mapa escolar del districte.
2)Promoure la participació dels infants en aspectes de la vida quotidiana del barri, aprofitant programes
ja existents. Aquesta participació s’ha de generar des de les escoles. Exemples: Audiència pública; visc,
convisc i participo,...
3)Fer participar a les escoles en el disseny de l’espai públic pel que fa, especialment, a les places.
4)Potenciar la xarxa de camins escolars i ampliar-los.
5)Crear una escola d’oficis a Gràcia.
6)No donar un ús provisional al solar al que s’hi ha d’ubicar l’IES Vallcarca.
7)Reforçar els programes d’orientació professional, tant els que s’organitzen a nivell intern en els
centres com els que s’organitzen a nivell extern.
8)Reservar solars al districte per a la construcció d’instituts.
9)Proposar modificar la proposta 3 de l’apartat 1.3 relativa al projecte constructiu de l’IES Vallcarca, en
el sentit d’iniciar el funcionament de l’institut en el mandat actual.

La consellera, Sra. Marta Duñach, agraeix l’assistència als membres del consell i tanca la sessió a les
19:45 hores.

