
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memòria del 
Consell Escolar 
Municipal de 
Barcelona i dels 
Consells  Escolars 
Municipals de 
Districte 

Curs 2018-2019 

 



 
 

2 

 

1. PRESENTACIÓ ...................................................................................................................................... 3 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS ..................................................................................................................... 5 

2.1. SESSIONS PLENÀRIES DEL CEMB. CONTINGUT I PARTICIPACIÓ ......................................................... 5 

2.2. SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CEMB. CONTINGUT I PARTICIPACIÓ ........................... 7 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CEMB ............................................ 8 

2.4. COMISSIONS DE TREBALL TERRITORIALS CEMB-CEMD ................................................................... 12 

2.5. COMISSIONS DE GARANTIES ............................................................................................................ 13 

3. REPRESENTANTS MUNICIPALS ........................................................................................................... 16 

3.1. RELACIÓ REPRESENTANT-CENTRE ................................................................................................... 17 

3.2. ACTIVITATS ...................................................................................................................................... 18 

3.3. GRATIFICACIONS DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS. ‘GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA’, 

18/10/2018...................................................................................................................................... 19 

3.4. FORMACIÓ ....................................................................................................................................... 20 

3.5. ESPAI DE TREBALL CEMRM PER A REPRESENTANTS......................................................................... 21 

3.6. COMISSIONS DE SELECCIÓ DE LES DIRECCIONS DE CENTRES PÚBLICS 2019-2020 ........................... 22 

4. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA .................................................... 27 

5. COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE DISTRICTE I MEMÒRIES ............................ 31 

5.1. MEMÒRIA DEL CEMD DE CIUTAT VELLA .......................................................................................... 31 

5.2. MEMÒRIA DEL CEMD DE L’EIXAMPLE .............................................................................................. 36 

5.3. MEMÒRIA DEL CEMD DE SANTS-MONTJUÏC .................................................................................... 43 

5.4. MEMÒRIA DEL CEMD DE LES CORTS ................................................................................................ 48 

5.5. MEMÒRIA CEMD SARRIÀ - SANT GERVASI ....................................................................................... 53 

5.6. MEMÒRIA DEL CEMD DE GRÀCIA .................................................................................................... 58 

5.7. MEMÒRIA DEL CEMD D’HORTA-GUINARDÓ ................................................................................... 63 

5.8. MEMÒRIA DEL CEMD DE NOU BARRIS ............................................................................................. 68 

5.9. MEMÒRIA DEL CEMD DE SANT ANDREU ......................................................................................... 74 

5.10. MEMÒRIA DEL CEMD DE SANT MARTÍ ............................................................................................. 78 

6. ANNEXOS DOCUMENTALS ................................................................................................................. 85 

ANNEX DOCUMENTAL 1 ........................................................................................................................... 86 

ANNEX DOCUMENTAL 2 ........................................................................................................................... 93 

 

  



 
 

3 

1. PRESENTACIÓ 

Ens plau presentar-vos la memòria del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) i 

dels consells escolars municipals de districte (CEMD) del curs 2018-2019. En aquesta 

memòria hi trobareu un resum de les activitats i dels temes principals tractats per les 

diverses instàncies del CEMB. 

En el curs 2018-2019 s’ha produït l’entrada en funcions dels nous representants 

municipals als consells escolars de centre. Això ha suposat un important esforç d’acollida i 

seguiment de la seva activitat, així com la necessitat d’incorporar mesures informatives i 

formatives per facilitar la seva tasca. 

 

Per altra banda, aquest ha estat un curs marcat pel procés electoral de renovació dels 

consells escolars de centre, CEMD i CEMB. L’informe sobre aquest procés té una entitat 

pròpia, que fa que figuri com a document annex a aquesta memòria. Val a dir, ja en 

aquesta introducció, que els CEMD i el CEMB han estat els primers consells de participació 

de la ciutat que han aplicat les eines que ofereix la plataforma Decidim Barcelona en el 

seu procés de renovació. El repte ha estat important, i des de les secretaries dels CEMD i 

el CEMB valorem que ha estat reeixit, i que ens obre les portes a l’oportunitat d’impulsar 

la participació a través de l’ús d’aquesta plataforma. 

 

El nou Plenari del CEMB, que va prendre possessió el 2 de maig de 2019, té el repte de 

consolidar les noves metodologies de treball basades en les comissions i potenciar la 

participació dels sectors tradicionalment més absentistes. En aquest sentit, cal destacar el 

projecte de foment de la participació de l’estudiantat, que s’està treballant de manera 

coordinada entre el CEMB, l’Àrea de Joventut i el CJB. 

Pel que fa al procés de renovació de la normativa que regeix el nostre consell, només 

resta pendent la reforma del decret que estableix la composició del CEMB, que és 

competència de la Generalitat de Catalunya, i que ha d’entrar en vigor properament. 

Quan això es produeixi caldrà procedir a proveir, segons el que indiquen els nostres 

reglaments, les noves places que es generen.  
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2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. SESSIONS PLENÀRIES DEL CEMB. CONTINGUT I PARTICIPACIÓ 

Sessió ordinària, 22/11/2018 

 Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del Plenari del CEMB, 

celebrada el 21 de juny de 2018. 

 Informacions de la Secretaria del CEMB. 

- Eleccions per a la renovació dels consells escolars de centre, CEMD i CEMB. 

- Espai de treball col·laboratiu. 

- Memòria CEMB curs 2017-2018. 

 Aprovació de les instruccions per a la representació municipal als consells escolars 

dels centres docents públics, escoles bressol i llars d’infant públiques (2018-2019) i 

sol·licitud de la seva publicació. 

 Reorganització del Departament Barcelona Ciutat Educadora; el paper del CEMB. 

 Presentació de la Guia per impulsar la participació dels infants en els serveis i 

projectes municipals. 

 Presentació del projecte Escola Respira. Tinença d’Ecologia Urbana, Mobilitat i 

Urbanisme. 

 Informació sobre el Decret de menjadors escolars. 

 Informe del CEB. 

 Precs i preguntes. 

 

Participants:  

Nombre de persones: 43 

Percentatge: 61,42% 

Nombre de convidats: 10 

Sessió ordinària, 14/3/2019 

 Lectura i aprovació de les actes de la sessió ordinària del Plenari del CEMB, 

celebrada el 22 de novembre de 2018. 

 Informe: eleccions per a la renovació del CEMB. 

- Eleccions per a la renovació dels CEMD. Tancament del procés. 

- Estat de la qüestió: calendari. 

- Votacions presencials i suport electrònic. 

- Data de la sessió extraordinària de constitució del Plenari del CEMB. 
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 Precs i preguntes. 

 Sessió de treball Barcelona Ciutat Educadora. 

- Diàleg entorn de la ciutat educadora al segle XXI. A càrrec de Mireia Civís, 

Marina Garcés i Itziar González.  

- Grups de treball Plenari + Taula Tècnica Barcelona Ciutat Educadora. 

- Posada en comú de les conclusions dels grups de treball. 

 

Participants:  

Nombre de persones 40 

Percentatge           57,14% 

Nombre de convidats 5 

Sessió extraordinària, 2/5/2019 

 Comiat dels membres sortints. 

 Constitució del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

 Nomenament dels membres de la Comissió Permanent. 

Sessió ordinària, 2/5/2019 

 Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 Informe sobre les eleccions per a la renovació del CEMB. 

 Presentació del Pla estratègic Barcelona Ciutat Educadora. 

 Consorci d’Educació de Barcelona. Presentació del Pla de xoc contra la segregació. 

 Presentació del Balanç d’educació. 

 Precs i preguntes. 

Participants:  

Nombre de persones 50 

Percentatge 71,42% 

Nombre de convidats 4 
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2.2. SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CEMB. CONTINGUT I 

PARTICIPACIÓ 

Sessió extraordinària, 25/9/2018 

 Presentació del marc conceptual i horitzó del futur Pla del joc a l’espai públic 2030, 

a càrrec de l’Institut d’Infància i Adolescència. 

 Dinàmica de treball participativa. 

 Conclusions. 

 Elecció de dos representants del CEMB per la Comissió de Seguiment del procés de 

participació per a l’elaboració del Pla de joc. 

 Altres. 

Participants: 

Nombre de persones 15 

Percentatge 78,95% 

Nombre de convidats 4 

Sessió ordinària, 25/10/2018 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del 29 

de maig de 2018 i de la sessió extraordinària del 25 de setembre de 2018. 

 Validació de les Instruccions per a la representació municipal als consells escolars 

dels centres docents públics, escoles bressol i llars d’infant públiques (2018-2019). 

 Informe d’actualització del PEC. 

 Presentació del document de treball de la Memòria del CEMB i els CEMD del curs 

2017-2018. 

 Data i ordre del dia del proper plenari del CEMB.  

 

Participants: 

Nombre de persones per sessió 11 

Percentatge de participació 57,89% 

Nombre de convidats per sessió 4 
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Sessió ordinària, 14/2/2019 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del 25 

d’octubre de 2018. 

 Eleccions per a la renovació del CEMB: 

- Validació del llistat de membres del CEMB afectats per la renovació. 

- Presentació del calendari del procés electoral. 

- Informació sobre el suport electrònic a la votació i la plataforma Decidim 

Barcelona. 

 Presentació del balanç de mandat en els àmbits 0-3 i formació professional. 

 Data i ordre del dia de la propera sessió ordinària del Plenari. 

 

Participants: 

Nombre de persones 6 

Percentatge 31,58% 

Nombre de convidats 1 

 

Sessió ordinària, 11/4/2019 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de la Comissió Permanent del 14 

de febrer de 2019. 

 Proposta de dies de lliure disposició per al curs 2019-2020. 

 Seguiment del procés electoral per a la renovació del CEMB. Renovació de la 

Comissió Permanent. 

 Proposta de creació d’una comissió de treball sobre assetjament escolar. 

 Ordre del dia i data de la sessió extraordinària de constitució del Plenari del CEMB. 

 Ordre del dia i data de la sessió ordinària del Plenari del CEMB. 

 

Participants: 

Nombre de persones 7 

Percentatge 36,84% 

Nombre de convidats 1 

 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CEMB 

D’acord amb el nou Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, aprovat pel 

Plenari de 18 de juliol de 2017, al curs 2017-18 es van constituir una sèrie de 
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comissions de treball configurades amb criteris de pluralitat, transversalitat i 

flexibilitat per tal d’aconseguir l’increment de la participació i l’empoderament dels 

diferents sectors de la comunitat educativa. 

Amb la seva creació es pretén promoure la participació de la comunitat educativa en 

temes que són clau per a l’assoliment de la seva missió i recollir el debat i les 

aportacions fetes pels diferents membres representants dels sectors que configuren 

el CEMB. Els resultats dels treballs de les diferents comissions s’eleven, per a la seva 

consideració, debat o validació, tant a la Comissió Permanent com al Consell Plenari. 

Les comissions de treball són: 

 Comissió de Seguiment del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i Barcelona Ciutat 

Educadora.  Es va considerar que la funció d’aquesta comissió, que és orgànica, es 

desenvolupés des de la Comissió Permanent. Presidenta: Francina Martí Cartes. 

 Comissió de Mapa Escolar i Escolarització. Per tractar temes relacionats amb 

l’escolarització, la programació i el desplegament del mapa escolar de Barcelona. 

També, el manteniment i els serveis dels centres públics. Ambdós temes són 

competència del CEB.  President: Xavier Boladeras.1  

 Comissió de Participació. El curs passat es va desplegar en subcomissió 

d’estudiants i subcomissió de famílies de l’escola pública i l’escola concertada.  

La promoció de la participació estudiantil s’ha treballat en col·laboració amb el 

Departament de Joventut i amb el CJB. (Vegeu l’annex documental 2: Formació 

representants de l’alumnat, de 26 d’octubre de 2018.) 

     La subcomissió de famílies ha continuat trobant-se com a assemblea del sector 

públic  no així el sector de la concertada. President/a: Albert Riera de la FAPAC 

(baixa el 11/11/2018) / Andrea Tuset Laborda. 

 Comissió d’Innovació Educativa. Pretén promoure la coordinació entre el CEMB i el 

Consell d’Innovació Pedagògica, alhora que serveix per impulsar les activitats 

escolars en el conjunt de la comunitat educativa de BCN. Anteriorment es va 

                                                           
1 A finals d’aquest curs, fruit de les eleccions de representants al Consell Escolar, s’ha produït el canvi del 50% dels 

representants. Alguns d’aquests relleus corresponen a membres que assumien la presidència d’alguna comissió. 
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treballar també en el coneixement d’altres iniciatives d’innovació educativa 

portades a terme des del CEB. President: Jordi Mayné. 

 Comissió de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió. Per tractar temes relacionats 

amb el seguiment de l’escola pública inclusiva i l’atenció a la diversitat i per 

potenciar la perspectiva d’educació per a la inclusió en la comunitat educativa. 

Presidenta: Carme Alegre. 

 Comissió de Formació Professional. La seva principal tasca és apropar els diferents 

agents i organismes que actuen en el camp de l’FP a la ciutat de Barcelona per tal 

de coordinar l‘acció tant com sigui possible i obrir vies de promoció i 

reconeixement d’aquesta formació. Preveu també la formació de les persones al 

llarg de tota la vida.  President:  Ricard Coma (baixa el 2/5/2019) / Es proposa Lluís 

Vila.  

Aquest curs s’han creat dues comissions noves: 

 Comissió sobre el Pacte del Temps, per estudiar propostes de millora dels horaris 

escolars partint de les propostes de la reforma horària i del treball realitzat al 

Consell Escolar de l’Eixample.  President: Guillem Muñoz i Escoda. 

 Comissió d’Assetjament Escolar, que sorgeix de la comissió de famílies de la 

pública i que es proposa fer un treball, inicialment breu, al voltant d’algunes 

metodologies que han resultat exitoses. Presidenta: es proposa Montserrat López 

Tolosana. 

Continuen pendents de creació:  

CT d’Ensenyaments NO Obligatoris: bressol, adults, ensenyaments artístics esportius i 

d’idiomes. Es constituiran subcomissions amb la fórmula més rendible des del punt de 

vist comunitari i tècnic.  

CT sobre Educació en el Lleure amb Base Comunitària.  
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RESUM DE LES COMISSIONS DE TREBALL DEL CEMB:  

 

 COMISSIÓ DE TREBALL DE MAPA ESCOLAR I ESCOLARITZACIÓ 

Reunió del 10 d’octubre de 2018 

Ordre del dia: 

1. Informacions d’inici de curs. Consorci d’Educació de Barcelona. 

2. Altres propostes.  

 COMISSIÓ DE TREBALL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL 

Reunió del 13 de desembre de 2018 

Ordre del dia: 

1. Presentació de la nova direcció de la Fundació Barcelona FP. 

2. Noves línies de treball de la Fundació. 

3. Precs i preguntes. 

 COMISSIÓ DE TREBALL SOBRE SEGREGACIÓ ESCOLAR, EQUITAT I INCLUSIÓ 

Reunió del 29 de maig de 2019 

Ordre del dia: 

1. Presentació dels nous membres de la comissió. 

2. Elecció de president/a. 

3. Priorització dels temes que es tractaran al llarg del proper curs. 

4. Altres propostes. 

 COMISSIÓ DE TREBALL SOBRE EL PACTE DEL TEMPS 

Reunió del 12 de juny de 2019 

Ordre del dia: 

1. Presentació dels nous membres de la comissió. 
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2. Elecció de president/a. 

3. Priorització dels temes que es tractaran al llarg del proper curs. 

5. Altres propostes.  

2.4. COMISSIONS DE TREBALL TERRITORIALS CEMB-CEMD 

Les secretaries del CEMB i els CEMD s’han reunit en les dates següents: 

21/9/2018, 19/10/2018, 23/11/2018, 21/12/2018, 18/1/2019, 15/2/2019, 15/3/2019, 

12/4/2019 i 31/5/2019. 

En aquestes reunions es coordinen les actuacions dels consells respectius. En aquest 

curs, ha estat especialment important la coordinació dels processos electorals de 

renovació dels consells escolars de centre, de districte i de la ciutat. També s’han 

coordinat els treballs tècnics per elaborar les mesures de govern de cada districte 

sobre el seu CEMD. 

A continuació, anomenem els temes particulars tractats en aquestes sessions en 

ordre cronològic: 

 RM: repàs inici curs 2018-2019 (assignacions, COES, formació). 

 Eleccions a consells escolars: posada en comú. 

 CJB: jornada formació representats estudiantils 26/10/2018 (vegeu l’annex 

documental núm. ...). 

 Espai de treball al web del CEMB: estat de la qüestió. 

 Eleccions a consells escolars. Calendaris. Possibles reunions amb direccions. 

 Repàs memòria CEMB-CEMD. 

 Altres: COES, espai web, RM... 

 Eleccions a consells escolars de centres. Seguiment. 

 Eleccions CEMD: repàs membres per renovar (individuals, entitats, universitats...). 

 Acte programa Valors/projecte promoció participació 28/11/19. 

 Programa Escola Respira de la Tinença d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, als CEMD. 

 Eleccions a consells escolars de centre; repàs del desenvolupament del procés; 

eleccions a CEMD. 
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 Centres públics: repàs documentació recollida (CEMB). 

 Centres concertats: repàs documentació recollida (CEMD). 

 Censos assemblees CEMD. 

 Eleccions CEMD; repàs de cens centres públics i privats. Publicació física i al web; 

calendaris, posada en comú de les modificacions i publicació; votacions, 

orientacions de calendari i procediment; Decidim Barcelona, informacions i sessió 

de formació. 

 Eleccions CEMD. Seguiment. Incidències. 

 Sessions de constitució dels nous CEMD. 

 Eleccions CEMB. Valoració resultats eleccions CEMB i del conjunt del procés 

electoral. 

 Tancament de temes: memòria, representants... 

2.5. COMISSIONS DE GARANTIES 

El CEMB participa en les comissions de garanties d’escolarització dels diversos nivells 

educatius del CEB. 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA, 
26/11/2018 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 Dades finals del procés ordinari de preinscripció. 

 Informació sobre l’actuació del Pla jove en l’orientació i la informació. 

 Procés de la segona fase d’admissió de preinscripció a la formació professional de 

grau mitjà. 

 Estat de la matrícula dels centres. 

 Memòria d’actuacions de la comissió. 

 Torn obert de paraules. 
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 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, 
31/1/2019 

 Canvis en la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

 Informació en relació amb el final del procés de preinscripció: 

- Ampliació de sol·licitud i assignació d’ofici. 

- Dades definitives (oferta final, assignació, NEE). 

- Període de reclamacions. 

- Gestió de reclamacions. 

 Altres informacions. 

 Precs i preguntes. 

 Informació en relació amb l’estat actual de la matrícula: 

- Detall de la matrícula i vacants. 

- Informació en relació amb els increments de ràtio. 

 Informació relativa a la gestió de reclamacions i sol·licitud de canvi de centre 

presentades a través del tramitador. 

 Altres informacions. 

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, 

2/4/2019 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Designació del secretari o secretària de la Comissió de Garanties. 

 Constitució de les comissions de treball. 

 Actuacions i calendari. 

 Novetats i nous criteris d’actuació. 

 Línies generals de l’oferta inicial. 

 Informacions i precs i preguntes. 

 Precs i preguntes. 
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 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, 4/4/2019 
 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Designació del secretari o secretària de la Comissió de Garanties. 

 Constitució de les comissions de treball. 

 Actuacions i calendari. 

 Novetats i nous criteris d’actuació. 

 Línies generals de l’oferta inicial. 

 Informacions i precs i preguntes. 

 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE LLARS D’INFANTS I ESCOLES BRESSOL, 
6/5/2019 

 Aprovació de la memòria del curs 2018-2019. 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Resolució del Consorci d’Educació de Barcelona sobre la preinscripció i matrícula 

de l’alumnat de les escoles bressol i llars d’infants de titularitat pública de la ciutat 

de Barcelona per al curs 2019-2020.  

 Acord de la Comissió Permanent del Consell de Direcció, pel qual s’aprova la 

composició inicial de grups i places. 

 Nomenament de secretari/ària i constitució de les comissions de treball. 

 Informacions diverses. 

 Torn obert de paraules. 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA, 9/5/2019 
 

 Constitució de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

 Nomenament del secretari o secretària i constitució, si escau, de comissions de 

treball. 

 Normativa d’aplicació. 

 Calendari d’actuacions de la Comissió de Garanties d’Admissió. 
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 Anàlisi de l’oferta. 

- Criteris de treball. 

- Duplicitats. 

- Necessitats educatives específiques (NEE). 

 Torn obert de paraules. 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, 
23/5/2019  
 

 Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió anterior. 

 Informació en relació amb les actuacions dutes a terme fins ara. 

 Comentari i valoració sobre la modificació de l’oferta i l’oferta definitiva. 

 Precs i preguntes. 

 COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ D’EDUCACIÓ POSTOBLIGATÒRIA, 15/7/2019 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

 Informació en relació amb les actuacions dutes a terme fins ara.  

 Nomenament del secretari o secretària i constitució, si escau, de comissions de 

treball. 

 Anàlisi de l’oferta i la demanda. 

 Torn obert de paraules. 

 

3. REPRESENTANTS MUNICIPALS 

La representació municipal actual està present als consells escolars de centres docents de 

primària i secundària públics, centres concertats (1), escoles bressol i llars d’infants 

públiques, i escoles municipals de música i Conservatori Municipal. 

La Secretaria del CEMB és, amb la col·laboració dels districtes, l’organisme responsable de 

la gestió i la coordinació dels 202 representants municipals (RM), presents en 406 consells 
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escolars dels centres educatius de la ciutat de Barcelona durant el curs 2018-2019. A finals 

de curs, han estat un total de 215 RM els que han estat presents als consells escolars. 

D’acord amb les característiques de la ciutat de Barcelona (nombre de centres, àmbits 

territorials o districtes, etcètera), la representació municipal als centres docents està 

delegada en personal tècnic de l’Ajuntament de Barcelona. 

Els representants municipals són un membre més del Consell Escolar de Centre, amb veu i 

vot, i com a tals poden intervenir en tots els àmbits de competències i funcions del consell 

escolar, prioritzant sempre el suport a l’entesa i el bon funcionament entre els diferents 

sectors de la comunitat educativa. 

3.1. RELACIÓ REPRESENTANT-CENTRE 

L’1 de setembre de 2018 van entrar en funcions els nous representants municipals als 

consells escolars dels centres educatius de la ciutat de Barcelona seleccionats segons les 

bases que es van publicar a la Gaseta Municipal el dia 3 d’octubre de 2017.  

Les adjudicacions de centres als nous representants s’ha fet de manera conjunta entre la 

Secretaria del CEMB i la Comissió Tècnica que va seguir tot el procés de selecció (caps de 

Serveis Personals i els tècnics i tècniques responsables d’Educació dels districtes). 
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Figura 01. Representants (assignats proporcionalment) i centres docents.  1. RM / 2. Centres 
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Distribució d’RM per tipus de centre i per districte (juliol del 2019) 

 

3.2. ACTIVITATS 

Els representants municipals assisteixen a les sessions dels consells escolars de centre i a 

les comissions de treball assignades. En aquest curs 2018-2019 s’ha produït la renovació 

dels consells escolars de centre, fruit del procés electoral corresponent. En aquest procés 

els representants han tingut un paper rellevant, amb la recollida d’informació per a la 

preparació dels cens de les eleccions que ha estat la base de les dades per a la renovació 

dels CEMD i el CEMB. 

Per al lliurament de la documentació generada per aquesta activitat, en el curs 2018-2019 

els representants municipals han disposat de les eines següents: 

1.  L’aplicació informàtica COES per a les fitxes de sessió. 

2. L’espai de treball CEMRM per a les sessions extraordinàries de constitució dels 

nous consells escolars i per a la participació en les comissions de selecció de 

direccions. 

DISTRICTES
ESCOLA 

BRESSOL
RM

ESCOLA 

PÚBLICA
RM

ESCOLA 

CONCERTADA
RM

TOTAL DE 

CENTRES

TOTAL 

DE RM

01 CIUTAT VELLA 7 7 28 18 0 0 35 25

02 L'EIXAMPLE 9 7 30 19 0 0 39 26

03 SANTS-MONTJUÏC 12 8 34 18 0 0 46 26

04 LES CORTS 4 4 12 9 0 0 16 13

05 SARRIÀ - SANT GERVASI 6 5 14 11 1 1 21 17

06 GRÀCIA 9 6 19 12 0 0 28 18

07 HORTA-GUINARDÓ 14 14 34 26 0 0 48 40

08 NOU BARRIS 14 14 41 29 0 0 55 43

09 SANT ANDREU 11 11 31 21 0 0 42 32

10 SANT MARTÍ 19 18 55 40 0 0 74 58

TOTAL 105 94 298 203 1 1 404 298

REPRESENTANTS MUNICIPALS PER DISTRICTES

CURS 2018-2019



 
 

19 

Val a dir que els problemes de funcionament de l’aplicació COES han esdevingut crònics, 

tot i el manteniment tècnic que se li ha fet. Es considera necessari, com s’ha anat 

expressant en diverses ocasions, la substitució d’aquesta aplicació per una altra de més 

eficient.  

Les fitxes corresponents a les diverses tipologies de sessió permeten fer el seguiment de 

la tasca dels representants, del funcionament dels consells escolars dels centres i, 

sobretot, de la intervenció immediata, quan la situació ho requereix, de l’Administració 

municipal i/o del Consorci d’Educació. Amb aquestes dades, el CEMB obté informació 

global sobre el nombre de consells escolars que es fan a la ciutat, les mesures que 

s’aproven i el clima de treball entre els membres del sector educatiu. Alhora, estem en 

condicions de respondre, pràcticament en temps real, a les demandes dels representants 

sobre la problemàtica que puguin presentar els centres, la qual cosa permet donar trasllat 

immediat de les situacions concretes als organismes responsables.  

3.3. GRATIFICACIONS DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS. “GASETA 

MUNICIPAL DE BARCELONA”, 18/10/2018 

Segons les taules retributives dels annexos de l’Acord del Consell Municipal de 28 de 

setembre de 2018, segons la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat 

2018, i segons les taules retributives vigents a 1 de juliol de 2019. 

Gratificació per assistència a les sessions de consells escolars 

Assistència per sessió: 130,72 €. 

Màxim d’assistències per centre durant el curs: 653,62 €. 

Aquest curs 2018-2019, els representants municipals han presentat, i aquesta Secretaria 

ha gestionat, la gratificació de 1.692 fitxes, corresponents a sessions ordinàries i 

extraordinàries dels consells escolars de centre, de comissions de treball i de comissions 

de selecció de direccions. 

Les gratificacions del curs 2018-2019 per aquestes sessions/reunions ascendeixen a un 

total de 221.178,24 €. 

Les gratificacions complementàries del curs 2018-2019 gestionades a posteriori de la 

gestió del juliol i cobrades a l’agost del 2019 ascendeixen a un total de 1.307,20 €. 
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3.4. FORMACIÓ  

La formació inicial i continuada dels RM és una necessitat explícita de la tasca que duen a 

terme. La formació permanent i l’adquisició de nous coneixements, tant pel que fa a la 

normativa com a la metodologia de funcionament intern i l’assessorament als consells 

escolars, és un repte i una prioritat. 

Durant l’any 2018 i 2019 s’han organitzat sessions encaminades a aquest fi, que es 

resumeixen a continuació: 

 

5 de novembre de 2018 

Es va fer una introducció sobre l’ús de l’espai de treball CEMRM i els avantatges de 

disposar d’una plataforma de comunicació contínua entre tots i totes, de funcionament 

àgil i fàcil d’utilitzar. L’eina es va mostrar en tots els seus camps: documents, dubtes i 

respostes, informacions, sessions de constitució dels consells escolars i renovació de 

direccions. 

Es va dialogar sobre les eleccions a consells escolars de centre i el paper dels 

representants municipals. També es va parlar de totes les tasques que comporten les 

eleccions i de com s’ha d’actuar en cada cas. 

Així mateix, es va fer una introducció a l’aplicació COES —a diferència de l’espai CEMRM— 

com a eina de gestió de les sessions dels consells escolars. Bàsicament es van donar 

instruccions sobre com utilitzar-la per traspassar la informació a l’aplicació. 

16 de gener de 2019 

Aquesta sessió va ser específica per a l’aplicació COES. Es podria dir que va ser una 

formació prioritàriament de producte, en què es va veure el funcionament amb detall i 

alhora es van buscar solucions a possibles situacions de funcionament defectuós. 

També es va aprofitar per resoldre tots els dubtes dels RM en tots els camps de la seva 

gestió dels consells escolars. 
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Juny-juliol 2019. Reunions per districtes 

Es duen a terme a quatre districtes: Ciutat Vella, Gràcia, Sants i Nou Barris. A la resta, es 

valora com a molt difícil organitzar-les a final de curs i de mandat. 

En aquestes reunions es fa un repàs general d’incidències, tant de gestió com de 

funcionament d’aplicacions. 

Les dates i terminis per presentar les fitxes i els tancaments trimestrals, així com el 

tancament de final de curs en què ens trobem en aquelles dates, ocupen bona part de la 

sessió. Es parla específicament de les renovacions de direccions, ja que aquest curs el 

volum és considerable. 

Per altra banda, es comenta el gran volum de consells escolars a finals de juny i fins al 10 

de juliol, situació que es valora com a especial per a aquest curs escolar. 

S’informa de la previsió de tancament i de cobraments, sense donar dates concretes, i 

s’esmenta que aquest any serà més àgil. 

Es parla de les baixes, jubilacions i canvis de centre per al proper curs. Al setembre 

s’informa que es farà totes aquestes gestions amb tota la informació rebuda a finals de 

curs i al setembre. 

Es parla de la possible revisió de les assignacions per al proper curs. S’esmenta i es 

comenta la necessitat d’establir un criteri de coordinació quotidiana entre els RM, lligat a 

reflexions entorn de les funcions que té aquesta figura. 

Es concreten necessitats de formació per als RM en cursos d’un mínim de 10 hores que 

poden ser presencials com aquestes reunions i/o en combinació amb plataforma en línia. 

3.5. ESPAI DE TREBALL CEMRM PER A REPRESENTANTS 

Des que es va implementar el juny del 2016, aquesta intranet per a representants 

municipals és un espai de comunicació i una eina de treball col·laboratiu i de gestió dels 

representants municipals, a través de la plataforma Bulevard Educatiu. Es valora 
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positivament la seva utilització cada vegada més estesa entre els representants 

municipals. Cal destacar els avantatges de l’ús d’aquest espai de treball col·laboratiu en un 

curs com aquest, en què s’ha renovat significativament el conjunt de representants 

municipals i s’ha produït un procés electoral de renovació dels consells escolars de centre 

(CEC), els consells escolars municipals de districte (CEMD) i el Consell Escolar Municipal de 

Barcelona (CEMB). 

Cal destacar també l’ús d’aquest espai per recollir la informació de les sessions 

extraordinàries de constitució dels nous consells escolars de centre i de les comissions de 

selecció de direccions. Els evidents avantatges tècnics i de gestió d’aquesta aplicació han 

de servir de model per a la reforma o renovació de l’aplicació COES.  

3.6. COMISSIONS DE SELECCIÓ DE LES DIRECCIONS DE CENTRES PÚBLICS 

2019-2020  

La Resolució EDU/160/2019, de 28 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per 

seleccionar el director o directora dels centres educatius dependents del Departament 

d’Educació (DOGC núm. 7802, de 4 de febrer de 2019) i la Convocatòria de concurs de 

mèrits per seleccionar el director o directora dels centres educatius de titularitat de 

l’Ajuntament de Barcelona, convocada per la Resolució de la gerent del Consorci 

d’Educació d’11 de febrer de 2019, recullen en el punt 6 de les bases la composició de la 

comissió de selecció per a cadascun dels centres on es presentin candidats. 

Aquesta comissió està integrada per: 

 Cinc representants de l’Administració: 

o Un inspector/a, que presideix. 

o Tres representants de l’Administració educativa. 

o Una persona representant de l’Administració local, designada per l’Ajuntament 

corresponent. 

 Un membre del consell escolar, que no formi part del professorat. 

 Tres professors/ores del centre. 
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Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona designa com a representant seu en aquesta 

comissió la persona que exerceix la representació municipal en el consell escolar del 

centre que ha de renovar la seva direcció.  

 

Centres 

Centres que han de renovar la seva direcció el curs 2018-19: 

Centres d’educació especial municipals (CEEM) 

CEEM Pont del Dragó 

CEE Concha Espina 

 

 

Centres de formació d’adults (CFA) 

CFA El Clot 

CFA El Carmel 

CFA Barceloneta 

 

Escoles de formació d’idiomes (EOI) 

EOI de Barcelona - Ciutat Vella 

EOI Barcelona III - Sarrià - Sant Gervasi 

EOI Barcelona VI - Guinardó 

 

Escoles 

Escola Barrufet 

Escola Auró 

Escola Pau Vila 

Escola Elisenda de Montcada 

Escola Calderón de la Barca 

Escola Ramon Casas 

Escola Antoni Brusi 

Escola Bàrkeno 

Escola Poeta Foix 

Escola L’Univers 

Escola Heura 
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Escola La Farigola de Vallcarca 

Escola Marinada 

Escola La Mar Bella 

Escola Barcelona 

Escola Parc del Guinardó 

Escola L’Estel 

Escola Eulàlia Bota 

Escola Brasil 

Escola Can Fabra 

Escola Arc Iris 

Escola Josep Maria Jujol 

Escola Jovellanos 

Escola Xirinacs (antiga Eixample 1) 

Escola Fluvià 

Escola Pare Poveda 

Escola Pegaso 

Escola Tomàs Moro 

Escola Mossèn Jacint Verdaguer 

Escola Doctor Ferran i Clua 

Escola Baloo 

Escola El Polvorí 

 

Instituts 

Institut Viladomat 

Institut Salvador Seguí 

Institut Juan Manuel Zafra 

Institut Francisco de Goya 

Institut de Nàutica de Barcelona 

Institut Emperador Carles 

Institut Secretari Coloma 

 

Instituts escola 

INS/ESC Turó de Roquetes 

 



 
 

25 

A la ciutat de Barcelona, el curs 2018-2019 hi ha un total de 406 centres docents públics 

amb representació municipal (105 escoles bressol, 170 escoles, 79 instituts, 12 centres 

d’art i música, 6 escoles d’idiomes, 9 escoles d’educació especial i 25 de persones adultes).   

 

 

Figura 02. Proporcions centres docents públics del curs 2018-2019 

 

Els 48 centres que el Consorci d’Educació va relacionar per fer la selecció de les direccions 

representen un 12% del total de centres (de les escoles, dels instituts i dels centres de 

formació de persones adultes). 

 

Figura 03. Renovació de direccions de centres públics 

 

Figura 04. Renovació direccions segons tipus de centre 

Les informacions obtingudes dels RM fan referència a 37 centres del total de 48 on estava 

previst fer renovació. No hem rebut informació de la resta de centres via l’espai (sí que 
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JUNY 2019 
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tenim algunes informacions via COES), tot i que sabem que alguns no han seguit amb la 

renovació convencional.  

 Constatem que en 15 dels 37 informats pels RM, segons els informes de l’espai, hi 

havia una sola candidatura i la del mateix centre. 

 En dos centres s’han produït al·legacions que han arribat a bon port. 

 En un centre, una segona candidatura ha abandonat abans de la segona fase de 

valoració. 

 En un centre s’ha presentat una segona candidatura de fora del centre, però que 

havia treballat en aquell centre durant molts anys. 

 

Pel que fa a les observacions dels representants municipals en relació amb el procés de 

selecció, no s’identifiquen incidències rellevants i els projectes es valoren en general com 

a molt interessants i ben estructurats. La transparència en el procés global també és un 

fet destacable. 

El consens de les comissions és una característica amplament emprada.  

Assenyalen també la feina de lectura de projectes com a laboriosa i molt enriquidora, 

segons manifesten la majoria dels RM. 

Finalment, dels 48 centres on calia renovar direccions, s’han aprovat 48 noves direccions, 

37 de manera convencional (4 anys) i 11 de manera extraordinària (1 any). 

Cal millorar la implicació dels RM en els processos de renovació de direcció, ja que 

considerem que un 23% de no informació envers el procés d’elecció és molt elevat i 

totalment corregible. 
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4. COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 

BARCELONA 

Data: 2 de maig de 2019 

Presidència: Ada Colau Ballano 

Vicepresidència: Laia Ortiz Castellví, Mercè Massa Rincón, M. Àngel Essomba Gelabert 

Secretari: Albert Pérez Núñez  

Regidors/ores - Presidència dels CEMD  

Gala Pin Ferrando - Ciutat Vella  

Gerardo Pisarello Prados - L’Eixample 

Laura Pérez Castaño - Sants-Montjuïc 

Agustí Colom Cabau - Les Corts 

Jaume Asens Llodrà - Sarrià - Sant Gervasi 

Eloi Badia Casas - Gràcia 

Mercè Vidal Lago - Horta-Guinardó 

Janet Sanz Cid - Nou Barris 

Laia Ortiz Castellví - Sant Andreu 

Josep M. Montaner Martorell - Sant Martí 

Grups municipals 

Gerard Ardanuy Mata - Regidor no adscrit 

Joan Josep Puigcorbé Benaiges - Regidor no adscrit 

Montserrat Benedí Altés - ERC 

Marilén Barceló Verea - Cs 

Alberto Villagrasa Gil - PP 

Maria Rovira Torrens - Capgirem Barcelona (CUP)  

Irma Rognoni Viader - Grup Municipal Demòcrata 

Carmen Andrés Añón - Grup Municipal Socialista 

Consorci d’Educació de Barcelona (revisar canvis) 

Berta Argany Moya 

Rosa Artigal Valls 

Xavier Chavarría Navarro 

Antonio García Salanova 

Montserrat Simon (alta) Marta Comas Sabat (baixa) 

Entitats 

Francina Martí Cartes - Associació de Mestres Rosa Sensat 

M. Dolors Martí Solà - Col·legi de Doctors i Llicenciats 

Ann Desola - CJB  

Jaume Matas Pedra - FAVB 
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Paula Aguirre Soriano - DIINCAT-FAMPADI 

Soledad Gálvez Navarro - Unió de Sindicats CCOO 

Juan José Casado Peña - UGT 

Antoni Rodríguez Arenas - Foment del Treball Nacional 

Sílvia Miró Martín - PIMEC 

Josep Vilalta Mir - UB (alta) Maria Teresa Vilalta Ferrer (baixa)  

Anna Cros Alavedra - UAB 

Josep Maria Castellà Lidon - UPF (alta) Walter García-Fontes (baixa)  

Neus Pons Pena - Fundació FP (alta) Montserrat Blanes (baixa)  

Directors/ores de centres públics 

Rafael Ojeda Martínez - CFA Francesc Layret 

Àngels Cadena Bordoll - Centre Mercè Rodoreda 

Astrid Ruiz Rodon - Escola Congrés-Indians (alta) Marta Vidal Cortada (baixa)  

Maria Roca Parpal - EBM Cobi 

Titulars de centres concertats 

Coral Regí Rodríguez - CC Virolai 

Oriol Navarro i Oller - Jesuïtes El Clot (alta) Ricard Coma Montoro (baixa) 

Víctor Ranera Martín - Joan Pelegrí 

José Emilio Molina Garuz - CE Molina 

Docents del sector públic 

Carolina Comas Morros - INS Montserrat (alta) Maria Luísa Escuer Vinué (baixa)  

Marta Longares Berengueras - CCOO públic 

Carme Alegre Canudas - USTEC públic 

Cristina Abelló Barriuso - INS Milà i Fontanals 

Docents del sector concertat 

Amparo Burgueño Luengo - FETE-UGT 

Víctor Jiménez López - USOC 

Famílies del sector públic 

Paul Mussach Rodríguez - Escola Tabor (alta) Rosalia Melis Martí (baixa) 

Andrea Tuset Laborda - FAPAC (alta) Albert Riera (baixa)  

Montse López Tolosana - INS Joan Salvat-Papasseit 

Lluís Vila Prat - FAPAES 

Famílies del sector concertat 

Marçal Quintairos Babarro - FAPEL 

Oriol Solé Rubiella - Jesús-Maria Sant Gervasi (alta)  Xavier Boladeras García (baixa) 

Antonio Guerrero Requena - CCAPAC 

Jordi Mayné Sellés – IPSI 
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Alumnat del sector públic 

Oriol Sala Palos - INS Juan Manuel Zafra (alta) Manuel Conte Carbonell (baixa) 

Gregorio Moscato Ruvidi - INS Vila de Gràcia 

Bernat Anton Muñoz Font - Ass. Estudiants Progrés (alta)  

Alumnat del sector concertat 

Guillem Muñoz i Escoda - Escola Joan Pelegrí (alta) Natalia Berthet (baixa) 

 Xavier Purroy Solans - Escola Pia Balmes (alta) Alejandro Corchón Franco (baixa) 

PAS del sector públic  

Elena Garangou Sánchez - Escola Cal Maiol 

Araceli Orellana Aranda - CCOO 

PAS del sector concertat 

Manolo Viedma Fernández - FETE-UGT 

Montserrat García Arróniz - Anna Ravell  
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5. COMPOSICIÓ DELS CONSELLS ESCOLARS MUNICIPALS DE 

DISTRICTE I MEMÒRIES 

 

5.1. MEMÒRIA DEL CEMD DE CIUTAT VELLA 

1. PRESENTACIÓ 

El CEMD de Ciutat Vella és l’organisme de participació de la comunitat educativa del 

districte. El treball del CEMD ha de respondre i acompanyar els objectius que es 

defineixen en el Projecte educatiu de la ciutat i, específicament, les línies de treball del 

districte perquè tothom tingui accés a una educació digna al llarg de la vida. Durant 

aquest curs, el CEMD de Ciutat Vella ha participat activament en l’elaboració de la Mesura 

de govern del Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023, així com en la renovació dels seus 

membres. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 Sessió extraordinària: 16 d’octubre de 2018. Temes tractats: 

 Estat del procés d’elaboració del nou Pla d’educació de Ciutat Vella. 

 Contrast de les línies estratègiques i prioritats educatives. 

 Sessió extraordinària: 14 de març de 2019. Temes tractats: 

 Constitució del nou Consell Escolar de Ciutat Vella. 

 Presentació del procés d’elecció al Consell Escolar de Barcelona. 

 Precs i preguntes. 

 Sessió ordinària: 14 de març de 2019. Temes tractats:  

 Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

 Oferta inicial per al curs 2019-2020 i informació sobre el procés de 

preinscripció i matrícula. 
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 EBM Aurora. Presentació del nou model de l’escola bressol.  

 Nou Pla d’educació de Ciutat Vella. Procés d’elaboració i estat de la 

qüestió.  

 Torn obert de paraules. 

 Sessió extraordinària: 28 de març de 2019. Temes tractats:  

 Pla de xoc contra la segregació escolar a Barcelona i per la igualtat 

d’oportunitats i l’èxit educatiu: Districte de Ciutat Vella. 

 Presentació del Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023. 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Durant aquest curs es van celebrar dues comissions permanents abans de les 

convocatòries de les sessions ordinàries i extraordinàries del CEMD, en les quals 

bàsicament es decidien els temes que es tractarien al CEMD, així com si obríem 

els consells extraordinaris a la resta de la comunitat educativa. 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 

COMISSIÓ DE TREBALL DE NECESSITATS I ESPECIFICITATS DELS CENTRES DE 

MÀXIMA COMPLEXITAT 

 1a sessió: 13 de setembre de 2018. Temes tractats: 

 Elaboració d’un document proposta sobre els centres de màxima 

complexitat. 

 2a sessió: 14 de juny de 2018. Temes tractats: 

 Estructura, metodologia i organització de la Jornada sobre Centres de 

Màxima Complexitat. 

2.4. ALTRES ACTIVITATS 

 “Entre famílies. Ja has triat escola?” Sessió entre membres de les AMPA de 

centres educatius dels barris del Raval, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, 

el Gòtic i la Barceloneta amb famílies que han de fer la preinscripció en un 

centre educatiu.   

 Elaboració de la Mesura de govern del Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-

2013.  
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 Jornada “Les claus per a l’equitat. L’educació als centres de màxima 

complexitat”. 

 Jocs Florals Escolars de Ciutat Vella. 

 Les Corals de Ciutat Vella. 

 Reunions mensuals de coordinació de secretaries dels CEMD. 

 Coordinació amb els serveis educatius del districte per dur a terme projectes 

diversos. 

 Participació en la taula del lleure inclusiu amb la participació de l’EAP i els 

equipaments municipals d’infància i adolescència.  

 Participació en el grup motor i en la taula de seguiment del projecte 

Prometeus.   

 Participació en el Grup d’Educació Comunitària del Raval. 

3. RESSENYA D’ACTIVITATS 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

Atesa la intensitat de la feina d’aquest curs, amb l’elaboració del Pla d’educació de 

Ciutat Vella i les eleccions per a la renovació del Consell Escolar de Districte, només 

s’ha convocat una sessió ordinària, bàsicament informativa. 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

• Procés d’elecció al Consell Escolar de Barcelona. Incorporació del suport 

electrònic a la votació.  

• Pla de xoc contra la segregació escolar a Barcelona i per la igualtat 

d’oportunitats i l’èxit educatiu: Districte de Ciutat Vella. 

• Mesura de govern del Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023. 

• Oferta inicial de places per al curs 2019-2020. 

• Procés de preinscripció i matrícula per al curs 2019-2020.  

• Nou model de l’Escola Bressol Aurora.  

• Mesura de govern del Pla d’educació de Ciutat Vella. 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

- 16 d’octubre de 2018: Sessió oberta. 

- 14 de març de 2019: 65,40% d’assistència 

- 28 de març de 2019: Sessió oberta. 
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3.4. DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 

- Web “Ciutat Vella, una escola”: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/serveis-i-tramits/educacio 

- Butlletí digital d’Educació de Ciutat Vella. Periodicitat mensual, fins al 

desembre del 2018. 

- Llibret de difusió sobre la preinscripció escolar i les portes obertes als 

centres educatius de Ciutat Vella.  

- Mesura de govern del Pla d’educació de Ciutat Vella 2019-2023. 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

Presidenta 

Gala Pin Ferrando 

Vicepresidenta 

Natàlia Martínez Rodríguez 

Secretària 

Júlia Quintela González 

Grups municipals del Consell de Districte 

Julia Barea Sánchez, Grup Municipal Cs 

Elisabeth Jiménez Cara, Grup Municipal PP 

Joan Suqué i Puig-Serra, Grup Municipal CUP-PA 

Oriol Casabella i Troncoso, Grup Municipal PSC-CP 

Marc Borràs i Batalla, Grup Municipal ERC-AM 

M. José Chacón i Salvador, Grup Municipal PDeCAT 

Consorci d’Educació Barcelona 

Yolanda González Tavira, coordinadora territorial de Ciutat Vella  

Blanca Baiges, Serveis Educatius de Ciutat Vella (baixa) 

Judit Lorita, Serveis Educatius de Ciutat Vella (alta) 

Entitats 

M. José Garcia, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris (baixa) 

Anna Capdevila, Associació Esplai L’Esquitx 

Jordi Mañosa Blasi, Fundació Comtal (baixa) 

Mercè Garet, Fundació Tot Raval 

Eva Lázaro, Colectic (baixa) 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/serveis-i-tramits/educacio
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Esther Zamora, Pla comunitari de la Barceloneta (alta) 

Edgar Iglesias, Associació Educativa Integral del Raval (alta) 

Helena Bové Barberán, Associació Gabella (alta) 

Jordi Ivorra de Rialp, Associació Esportiva de Ciutat Vella (alta) 

Juan Antonio Montero, Agrupament Escola Ermessenda (alta) 

Directors/ores de centres públics 

M. José Toro Durán, directora de l’Escola Bressol La Mar (renovació) 

Rafael Ojeda Martínez, director del CFA Francesc Layret (renovació) 

M. Rosa Cucurulls, directora de l’Escola Milà i Fontanals 

Isabel Gargallo Torán, directora de l’Escola Milà i Fontanals (renovació) 

Laura Tolosa Álvarez, directora de l’Escola Collaso i Gil 

Marta Vidal Cortada, directora de l’Institut Verdaguer 

Directors/ores de centres concertats 

Eduard Maza, Escola Pia Sant Antoni (alta) 

Docents del sector públic 

Cristina Abelló, Institut Milà i Fontanals 

Montserrat Vidal Caselles, Escola Collaso i Gil (baixa) 

Emma Sallent de Colombo, Institut Joan Salvat-Papasseit (alta) 

Docents del sector concertat 

Eduard Maza, Escola Pia Sant Antoni (baixa) 

Famílies del sector públic 

Ivan Bercedo, Institut Verdaguer (baixa) 

Maria Farré Massons, Escola Pere Vila 

Marc Torrell Faro, Escola Mediterrània (alta) 

Famílies del sector concertat 

Joaquín Navarro Odriozola, Escola Pia Sant Antoni (baixa) 

Abel Tortosa Andreu, Escola La Salle Comtal (baixa) 

Glòria Vives Cabedo, Escola Sagrada Família (alta) 

Rubén Carnero Rivas, Escola La Salle Comtal (alta) 

Alumnat del sector públic 

Remei Fabregat Fernández, EOIBD (baixa) 

Manuel Conte Carbonell, CFA Francesc Layret 

Jonathan Gutiérrez Serna, INS Narcís Monturiol (baixa) 

Yara Cifuentes Domínguez, INS Miquel Tarradell (baixa) 

Manuel Gómez Baudet, INS Narcís Monturiol (alta) 

Alumnat del sector concertat 

Laura Casaña Pardo, Escola La Salle Comtal 
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AFA del sector públic 

Gemma Xarles Jubany, AMPA Escola Pere Vila (baixa) 

Montserrat López Tolosona, AMPA INS Joan Salvat-Papasseit 

Ivan Bercedo Sales, AMPA INS Verdaguer (alta) 

AMPA sector concertat 

Verónica Velasco Cebrián, AMPA La Salle Comtal 

Lorena Romero Barragán, AMPA Sant Felip Neri (baixa) 

Marta Pérez Casany, AMPA Centre Estudis Politècnics (alta) 

PAS del sector públic 

Anna Fernandez Cormand, Escola Mediterrània (baixa) 

Laura Esther Clemente Vives, Escola Collaso i Gil (alta) 

PAS del sector concertat 

Vacant 

 

5.2. MEMÒRIA DEL CEMD DE L’EIXAMPLE 

1. PRESENTACIÓ 

En aquestes pàgines trobareu la memòria del Consell Escolar Municipal del Districte de 

l’Eixample (CEMD Eixample) del curs 2018-2019. Us presentem un resum de les activitats i 

els temes principals tractats per les diverses instàncies del CEMD Eixample. 

Un dels temes d’aquest curs ha estat la renovació de la meitat dels membres del Consell 

Escolar Municipal del Districte en el període electoral del 8 de gener al 8 de març de 2019, 

amb la incorporació per primera vegada de suport electrònic a la votació a través de la 

plataforma digital Decidim Barcelona. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

En data 17/12/2018 

 Informe del Consorci d’Educació. 

 Informacions de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació: P3 i Angeleta Ferrer. 

 Informacions de la Comissió de Participació: projecte de sensibilització sobre la 

reforma horària. 

 Eleccions CEMD: calendari i canvis en la composició. 

 Diversos. 

En data 4/3/2019, sessió extraordinària 
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 Constitució del CEMD Eixample i, si escau, de les comissions Permanent, de Mapa 

Escolar i de Participació. 

 Presentació del procés d’eleccions al CEMB. 

 Precs i preguntes. 

En data 4/3/2019 

 Informacions del Consorci d’Educació: oferta inicial per al curs 2019-2020, unitats 

de referència, distribució NEE SE. 

 Balanç de mandat. 

 Diversos 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

En data 13/12/2018 

 Dades d’escolarització. Consorci d’Educació. 

 Informacions de la Comissió de Mapa Escolar (P3 i Angeleta Ferrer). 

 Informacions de la Comissió de Participació: projecte de sensibilització sobre la 

reforma horària. 

 Eleccions CEMD, calendari i canvis de composició. 

 Altres informacions. 

 Proposta de l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD. 

En data 22/2/2019 

 Proposta de l’ordre del dia de la sessió extraordinària del CEMD. 

 Proposta de l’ordre del dia de la sessió plenària del CEMD. 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ 

En data 13/2/2019 

 Sessió de presentació i debat de l’informe “Reforma horària: reptes per uns hàbits 

més saludables. Sensibilització i anàlisi dels instituts públics de l’Eixample”. 

Presenten l’informe en Jordi Mayné, president de la Comissió de Participació, i en 

Xavier Peralta, coordinador del projecte. S’adreça a tot el Plenari del CEMD 

Eixample i als instituts participants. S’hi convida Carme Carrera i Míriam Esteve, del 

programa Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona. 

2.4. ALTRES ACTIVITATS 
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En data 7/11/2018 

 Sessió organitzada pel Plenari del CEMD Eixample a la sala de plens del districte. Es 

convoca un debat sobre l’obertura en mòduls provisionals de l’institut Angeleta 

Ferrer el proper curs 2019-20 al districte de l’Eixample. S’adreça a la comunitat 

educativa (centres i famílies) de la zona d’escolarització Z02 Dreta de l’Eixample 

(els barris del Fort Pienc, la Sagrada Família i la Dreta de l’Eixample), a les 

associacions de veïns i veïnes dels tres barris, als centres i les famílies de Ciutat 

Vella (Pau Claris i Verdaguer) i a la Coordinadora de les AMPA de Gràcia. 

En data 8/11/2018 

 Xerrada a l’institut Ernest Lluch de Fabian Mohedano, promotor de la reforma 

horària: 

- Quines són les propostes del Pacte per a la reforma horària als instituts? 

- Quins són els horaris més saludables per als adolescents? 

En data 12/11/2018 

 Xerrada a l’institut Fort Pius d’Elena Sintes, membre del Consell Assessor de la 

Reforma Horària:  

- Per què són problemàtics els horaris escolars al nostre país? 

- Com cal organitzar el temps lectiu per afavorir l’èxit escolar? I el temps educatiu no 

lectiu? 

- Debat sobre els horaris escolars i anàlisi de com la reforma horària pot contribuir a 

millorar l’educació i el benestar d’infants i adolescents. 

En data 27/11/2018 

 Xerrada a l’institut Jaume Balmes de Javier Albares, neurofisiòleg clínic membre 

del Consell Assessor de la Reforma Horària: 

- Quins són els horaris més saludables per als adolescents? 

- Sabíeu que dormir poc és una de les causes del fracàs escolar? 

- Quines són les conseqüències dels horaris actuals per als adolescents? 

Renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar Municipal del Districte de 

l’Eixample. Període electoral del 8 de gener al 8 de març de 2019. 

Assistència a les sessions de coordinació de secretaries dels CEMD al Consell Escolar 

Municipal de Barcelona (CEMB). 

3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 
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En data 17/12/2018 

Context. En el debat del 7 de novembre sobre l’obertura en mòduls provisionals de 

l’institut Angeleta Ferrer el curs 2019-20, el Consorci d’Educació va ser absent i no va 

facilitar les dades necessàries per poder fer una anàlisi i continuar els debats. 

S’acorda que una representació dels assistents al debat parlaria amb el Consorci per 

tractar si el CEMD Eixample prenia una posició sobre l’obertura i en quines condicions 

el Consorci assumiria la decisió que prengués el CEMD Eixample. La reunió es va fer el 

dia 3 de desembre, i la resposta de la gerència del Consorci va ser que ells es 

comprometien a traslladar l’acord del CEMD Eixample al Consell de Direcció del 

Consorci, que és qui pren les decisions. 

En el plenari s’explica que el Consorci d’Educació no proposarà l’obertura en mòduls 

provisionals de l’institut Angeleta Ferrer i, per tant, cobrirà la demanda amb grups 

addicionals si és necessari. Es busca el consens de totes les persones presents per 

tenir el posicionament del CEMD: obrir l’Angeleta Ferrer en mòduls provisionals el 

2019 o obrir-lo el 2021 a l’edifici definitiu. No s’arriba a cap consens, es fa la votació 

de les dues opcions, i la que obté més vots és la d’obrir-lo el 2021 a l’edifici definitiu. 

Es programarà per al mes de febrer la sessió de presentació i debat de l’informe 

“Reforma horària: reptes per uns hàbits més saludables. Sensibilització i anàlisi dels 

instituts públics de l’Eixample”. 

En data 4/3/2019, sessió extraordinària 

 Constitució del CEMD Eixample. 

 Resultats de la renovació parcial del CEMD. 

 Calendari electoral de renovació del CEMB. 

En data 4/3/2019 

 Treballar les unitats de referència i les adscripcions, incorporar les àrees 

d’influència dels centres a l’ESO. Suprimir la barrera administrativa dels districtes. 

 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

- El Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample convoca un debat obert 

sobre l’obertura en mòduls provisionals de l’Institut Angeleta Ferrer el proper curs 

2019-20 al Districte de l’Eixample. El debat es vol desenvolupar en tres sessions. La 

primera, el 7 de novembre, en la qual es compartiran i analitzaran les dades que 

aportin el Consorci d’Educació de Barcelona i les persones participants. 

- Informe del Consorci d’Educació sobre l’estat de la matrícula del curs 2018-2019. 

- Informacions de la Comissió de Mapa Escolar i Matriculació: P3 i Angeleta Ferrer. 
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- Informacions de la Comissió de Participació: projecte de sensibilització sobre la 

reforma horària.  

- Eleccions CEMD: calendari i canvis en la composició. 

- Presentació dels resultats de la renovació del CEMD i constitució del CEMD. 

- Presentació del procés d’eleccions al CEMB. 

- Informacions del Consorci d’Educació: oferta inicial per al curs 2019-2020, unitats 

de referència, distribució NEE SE. 

- Balanç de mandat. 

- S’informa del canvi de denominació de l’EBM Encants, que passa a dir-se EBM 

Leonor Serrano. 

Presentació de l’informe sobre el projecte de sensibilització sobre la reforma horària. 

- Presentació del programa de l’Ajuntament de Barcelona Pacte del Temps. 

 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Percentatges d’assistència 

- Ple. Nombre de persones: 26 (*). Percentatge de participació: 69,7% (**)  

- Permanent. Nombre de persones: 7 (*). Percentatge de participació: 58% (**)  

- * Mitjana de participació. ** Percentatge sobre el total de membres. 

 

Calendari de reunions 

- Ple. Dues sessions: 17/12/2018 i 4/3/2019 (sessió extraordinària i ordinària) 

- Comissió Permanent. Dues sessions: 13/12/2018 i 22/2/2019 (no presencial) 

- Comissió de Participació. Una sessió: 13/2/2019 

 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 

Plenari del Consell Escolar Municipal del Districte de l’Eixample. Juny del 2019 

President 

Gerardo Pisarello Prados  

Vicepresident 

Jordi Matas i Vilà 

Secretària 

Núria Gallifa Vilella 

Grups municipals del Consell de Districte 

Jordi Matas i Vilà. Grup Municipal BC 
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Xavier Ortega Codines. Grup Municipal PdCAT 

Pedro Juan Sánchez Murillo. Grup Municipal Cs 

Albert Viladot Solé. Grup Municipal ERC 

Joan Ramon Riera Alemany. Grup Municipal PSC 

Alejandro Muñoz Mateos. Grup Municipal PP 

Anna Serra Bienvenido. Grup Municipal CUP 

Consorci d’Educació 

Margarida Llorens. Coordinadora territorial del Consorci d’Educació 

Isabel Lázaro Lamana. Serveis Educatius 

Entitats 

M. Josepa Serra. Camí Amic 

Joan Sabidó Foguet. Coordinadora de les AVV del districte 

Idoia Perera. Aula Ambiental Sagrada Família 

Directors/ores de centres públics 

Mireia Martínez Tomé. Institut Jaume Balmes. Alta (renova el càrrec) 

Lourdes Mateu Navarro. Escola Fort Pienc. Alta 

Núria Roca Yglesias. EBM El Roure 

Marta Carballido Hospital. Escola Els Llorers 

Titulars de centres concertats 

Marta Chavarria Gabarró. Escola Fàsia Eixample. Alta 

Ricard Coma Montoro. Escola Pia Nostra Senyora. Baixa 

Montserrat Torices Girons. Maristes La Immaculada. Alta 

Maite Millat Salle. Dominiques de l’Ensenyament. Baixa 

Núria Dausà i Riu. Col·legi Immaculada Concepció 

Antonio Polo i Poch. Col·legi Urgell. Baixa 

Lluís Jordana Escabrós. Lestonnac 

Docents de centres públics 

Aduna Olaizola Galardí. Rep. sindical USTEC-STEs 

Àngel Arana Palomo. Rep. sindical CCOO 

Montserrat Rovira Cabré. Escola Tabor. Alta 

Ignacio Marcio Cid. Institut Fort Pius. Baixa 

Josep Maria Jové Casals. Institut Escola del Treball. Alta 

Carles Bort Casaponsa. Institut Fort Pius. Baixa 

Docents de centres concertats 

Marta Chavarria Gabarró. Escola Fàsia Eixample. Baixa 

Teresa Comas García. Rep. sindical UGT 

Cristina Steinbrüggen Pérez. Rep. sindical USOC 

2 vacants 
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Famílies de centres públics 

Maria Antònia Vila Coll. Institut Poeta Maragall 

Paul Mussach Rodríguez. Escola Tabor. Alta 

Roser Martínez Vila. Institut Fort Pius. Baixa 

Famílies de centres concertats 

Oriol Guillermo Rovellat Izquierdo. Immaculada Concepció Barcelona. Alta 

Anna M. Mercader Marigó. Escola Pia Nostra Senyora. Baixa 

Thais Franco Pérez. Lestonnac 

Alumnat de centres públics 

Youssef Ben Khattou Karchi. Institut Lluïsa Cura. Alta 

3 vacants 

Alumnat de centres concertats 

Jordi Niebla González. Escola IPSI. Alta 

3 vacants 

AMPA de centres públics 

Carme Grau Armengol. Escola Fort Pienc 

Gabriel Izard Martínez. Escola La Concepció. Baixa 

1 vacant 

AMPA centres concertats 

Jordi Mayné Sellés. Escola IPSI. Alta (renova el càrrec) 

Oriol Admetlla Salvatella. Lestonnac. Alta (renova el càrrec) 

PAS de centres públics 

2 vacants 

PAS de centres concertats 

Gemma Pallarols i Forés. Lestonnac. Alta 

1 vacant 

Convidats 

Núria González Martín. Directora de Serveis a les Persones i al Territori 

Camil Pujol Coronel. Director CFA Can Batlló 

Àlex Juanmartí. CUP Capgirem Barcelona 

Marta Sendra. AV Dreta Eixample 

Mercè Berengueras. Inspecció d’Ensenyament 

M. Dolors Martínez. Inspecció d’Ensenyament 

Lluís Pagès. Inspecció d’Ensenyament 

Josep Ramon Vidal. Inspecció d’Ensenyament 
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5.3. MEMÒRIA DEL CEMD DE SANTS-MONTJUÏC 

1. PRESENTACIÓ 

El curs 2018-2019, el Consell Sectorial Escolar del Districte de Sants-Montjuïc s’ha reunit 

de manera ordinària tres vegades, als mesos de novembre, març i juny. 

Atès que, preceptivament, aquest any 2019 s’ha dut a terme la renovació de la meitat dels 

membres del Consell, un cop finalitzat el procés electoral, s’ha fet una convocatòria 

extraordinària el mes de març per constituir el nou CEMD.  

D’aquest període destacaríem l’orientació del Consell a reforçar-se com a òrgan de 

participació de TOTA la comunitat educativa del districte, més enllà de l’àmbit escolar, en 

línia amb la Mesura de govern d’impuls al projecte educatiu de ciutat per fer de Barcelona 

una capital de la innovació pedagògica (2016), i treballant per a l’adaptació a la nova 

normativa dels consells escolars de districte. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

Sessió ordinària, 26/11/2018  

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 Matriculació escolar i inici 1r trimestre 

 Eleccions als consells escolars 

 CEMD i participació. Propostes 

 Descripció dels projectes “Aposta x tu” i “Aprenem Compartint”, presentats per 

la Cooperativa Reflexes i el Secretariat d’Entitats a la Crida Educació 360, acció 

comunitària i reptes de futur 

 Altres informacions 

 Torn obert de paraules 

Sessió ordinària, 13/3/2019 

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell 

 Informació sobre l’oferta formativa del Districte de Sants-Montjuïc. Novetats 

curs 19-20 

 Torn obert de paraules 

Sessió extraordinària, 13/3/2019 

 Aprovació de l’acta de la sessió anterior del Consell  

 Constitució del nou CEMD de Sants-Montjuïc 

 Informació sobre el procés electoral de renovació del Consell Escolar Municipal 

de Barcelona (CEMB) 
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Sessió ordinària, 13/3/2019 

 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 Formació de la Comissió Permanent 

 Preinscripció escolar curs 19-20 al Districte 

 Informació sobre projectes d’àmbit educatiu del Pla de barris de la Marina 

 Torn obert de paraules 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Sessió ordinària, 13/11/2018 

 Preparació plenària del CEMD del novembre 

Sessió extraordinària, 29/1/2019 

 Informar del procés i calendari d’eleccions al CEM 

Sessió ordinària, 27/2/2019 

 Preparació plenària del CEMD del març 

Sessió ordinària, 4/6/2019 

 Preparació plenària del CEMD del juny 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

Aquest curs, el que destaquem és la constitució del grup de treball d’Acompanyament 

Educatiu, que s’ha reunit set vegades per definir les finalitats, metodologies, 

interessos i compromisos del GT i els seus membres, i tot això ha quedat recollit 

en un document consensuat. 

S’ha estat treballant en l’actualització dels recursos existents al districte, així com en 

un inventari de necessitats que es plantegen i en la definició de criteris mínims 

que haurien de reunir aquests tipus de projectes/recursos. 

2.4. ALTRES ACTIVITATS 

 Renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar Municipal del Districte 

de Sants-Montjuïc, 2019.  

 Assistència a les sessions de coordinació de secretaries dels CEMD al Consell 

Escolar Municipal de Barcelona (CEMB). 

 Participació en el grup de treball del Consell d’Innovació Pedagògica. 

 Taula Tècnica de Ciutats Educadores. 
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3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 Es vol adaptar el reglament intern al CEMD. Que hi hagi un grup de treball 

encarregat de fer aquesta adaptació (podria ser l’antiga Comissió de 

Participació). 

 Cal renovar la Comissió d’AMPA-AFA. 

 S’amplia la Permanent i, a partir d’aquí, es podran 

reconfigurar/actualitzar/crear les comissions i grups del CEMD.  

 La Comissió Permanent es planteja fer convocatòries obertes en funció dels 

temes que es tractin.  

 També es treballarà per omplir les vacants de nous membres del CEMD. 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 Matriculació escolar i inici del 1r trimestre del curs. 

 Eleccions als consells escolars.  

 Informació sobre el procés electoral de renovació del CEMB. 

 Presentació dels projectes “Aposta x tu” i “Aprenem compartint”, seleccionats a 

la crida Educació 360, que treballen en lògica comunitària. 

 Audiència Pública als nois i les noies de la ciutat. Barcelona, ciutat de pau. 

 Document sobre el model d’immersió lingüística. 

 Oferta formativa del Districte de Sants-Montjuïc i novetats per al curs 19-20. 

 Document elaborat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona 

“L’Educació a Barcelona, una revolució silenciosa (2015-2019)”. 

 Projectes d’àmbit educatiu del Pla de barris de la Marina. 

 Aniversaris de centres educatius i premis i mencions aconseguits per 

centres/alumnat del districte. 

 Obres i intervencions urbanístiques que afecten entorns escolars. 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Aquest curs, el calendari de reunions del CEMD ha anat de novembre del 2018 a juny 

del 2019. Les plenàries s’han celebrat en les dates 26/11/2018, 13/3/2019 i 

18/6/2019, amb una mitjana d’assistència de 23 persones. 
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4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

La composició del Plenari del CEMD, un cop celebrades les eleccions, ha quedat com 

s’indica a continuació:  

Presidenta 

Laura Pérez Castaño 

Vicepresident 

Joan Sanromà 

Secretària 

Amor González 

Grups municipals del Consell de Districte 

Sra. Núria Izquierdo, Grup Municipal GMD PdCAT 

Sr. David Labrador, Grup Municipal Cs 

Sr. Albert Fexas, Grup Municipal ERC 

Sr. Albert Deusedes, Grup Municipal PSC 

Sr. Juan Antonio Calleja, Grup Municipal PP 

Sra. Neus Roca, Grup Municipal CUP 

Consorci d’Educació de Barcelona i Districte Sants-Montjuïc 

Sra. Maica Jiménez, coordinadora territorial del Consorci d’Educació (alta) 

Sra. Clara Balaguer  (baixa)  

Sra. Anna Trabal, Serveis Educatius  (alta) 

Sr. Josep Maria Muñoz  (baixa)  

Sra. Maria Rengel, directora de Serveis a les Persones i al Territori 

Entitats 

Sr. Manel Coronado, Unió d’Entitats de la Marina 

Sra. Sunta Sogas, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

Sra. Carme Bernet, Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 

Sr. Josep M. Bernat, Coordinadora d’Entitats del Poble-sec 

Directors/ores de centres públics 

Sra. Amparo Brull, Institut Domènech i Montaner 

Sra. Nanda Botinas, Escola Cal Maiol  

Sra. Navi Farrera, Escola Bressol El Fil  

Sra. Isabel Costa, Escola Poble-Sec 

Sr. Jesús Martín, Institut Consell de Cent 

Sra. Núria Prunés, Institut Lluís Vives  (alta) 

Directors/ores de centres concertats 

Sr. Víctor Ranera, Escola Joan Pelegrí  
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Sra. Montserrat Lloret  (baixa) 

Sra. Ana Murillo, Escola Anna Ravell 

 

Docents del sector públic 

Sra. Marisa Escuer, Institut Montjuïc 

Sra. Eva Torrente, Institut Montjuïc  (alta) 

Sr. Jordi Tasies  (baixa) 

Sra. Clara Bernadas, Institut Consell de Cent  (alta) 

Docents del sector concertat 

Sra. Montserrat Esteve, Escola Lloret (alta) 

Famílies del sector públic 

Sr. Leo Carbó, Escola Lluís Vives 

Sra. Delphine Boghos, Escola Bressol Bellmunt  (alta) 

Sr. Àngel Solé, Escola Pràctiques (alta) 

Famílies del sector concertat 

Sr. Xavier Boladeras, Escola Joan Pelegrí 

Alumnat del sector públic 

Sr. Guillem Roglan, Institut La Mercè  (alta) 

Sr. Andrés Robles, Institut Domènech i Montaner  (alta) 

Sr. Pau Bosch, Institut Montjuïc  (alta) 

Sra. Helena Martínez, Institut Domènech i Montaner  (baixa) 

Alumnat del sector concertat 

Sr. Guillem Muñoz, Escola Joan Pelegrí  (alta) 

AFA del sector públic 

Sr. Carles Burgés, Institut Consell de Cent 

Sra. Montserrat Sotoca, Escola Ramon Casas 

Concetta Faletra, Institut Joan Vives  (baixa) 

AMPA sector concertat 

1 vacant 

PAS del sector públic 

Sra. Elena Garangou, Escola Cal Maiol 

PAS del sector concertat 

Sra. Montse Garcia, Escola Anna Ravell 

Entitats sindicals 

Sr. David Caño, USTEC 

Sra. M. Rosa Chiva, CCOO 
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Sra. Mercè Miralles, CCOO  

Sr. Jordi Peiró, USOC  

Sra. Mercè Miralles, CCOO  (baixa) 

Sr. Rubén Crespo, UGT  

Sra. Roser Vázquez, UGT  

 

5.4. MEMÒRIA DEL CEMD DE LES CORTS 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

Sessió plenària de 17 de desembre de 2018 

 Comiat de la delegada territorial del Consorci. 

 Informació sobre les comissions de treball: comissió de treball de convivència i 

comissió de treball de lleure educatiu. 

 Informació sobre la formació de diversitat afectivosexual i de gènere i drets 

LGTBI. 

 Previsió del pas de places d’infantil i primària a secundària al districte. 

 Eleccions CEMD. 

 Altres. 

Sessió plenària extraordinària del CEMD de 5 de març de 2019 

 Constitució del nou Consell Escolar Municipal del Districte de les Corts. 

 Presentació del procés d’eleccions al Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

Sessió plenària del CEMD de març del 2019 

 Creació de l’Institut Pedralbes per fusió del l’Institut Ausiàs March i l’Institut 

Joan Boscà. 

Sessió plenària extraordinària del CEMD de 20 de maig de 2019 

 Primeres dades de preinscripcions. 

 Seguiment de l’Institut Pedralbes. 
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2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Sessió permanent de 22 de novembre de 2018 

Punts tractats: 

1. Preparació de la propera plenària del Consell Escolar del Districte 

Sessió permanent de 7 de maig de 2019 

Punts tractats: 

1. Constitució de la nova Comissió Permanent 

2. Preparació de la propera plenària del Consell Escolar del Districte 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

 Comissió de treball de convivència de 20 de novembre de 2018 

Presentació del pla de treball dels centres educatius del territori a través dels 
projectes de convivència i del Protocol de prevenció, detecció i intervenció 
davant l’assetjament i ciberassetjament entre iguals del Departament 
d’Ensenyament. 

 Comissió de treball de lleure educatiu del CEMD de 19 de novembre de 2018 

Primera trobada de la comissió de lleure educatiu del CEMD Les Corts. 

2.4. ALTRES ACTIVITATS 

 Sessió informativa preinscripcions 

 Camí Escolar 

 Patis Oberts 

 First Lego League 

 Gent Gran i Contes 

 Jornada de la Música 

 Jocs Florals 

 Passeig de percepcions 

 L’escola dansa per Festa Major 

 Trotacorts 

 Dia de la Música 

 Kaixes 
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 Pregó dels Infants 

 Projecte de reforç escolar Banc Solidari 

 Fòrums de recerca de primària, secundària i batxillerat 

 Jornada de Reconeixement d’Aprenentatge i Servei Comunitari 

 Presentació programes i equipaments educatius del Districte de les Corts 

 Audiència Pública dels joves 

 Formació sobre diversitat afectiva i sexual 

 Participació en la Taula Tècnica de Ciutat Educadora 

 

3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

- Acord de fer seguiment del procés de fusió de l’Institut Pedralbes 

- Acord de fer seguiment de la fusió entre l’escola Ausiàs March i l’escola 

Anglesola 

 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

- Presentació de la nova delegada territorial del Consorci d’Educació 

- Informació sobre les comissions de treball de convivència i de lleure educatiu 

- Informació sobre la formació de diversitat afectivosexual i de gènere i drets 

LGTBI 

- Informació sobre la previsió del pas de places d’infantil i primària a secundària 

- Informació sobre el calendari i el procés d’eleccions i renovació del CEMD 

- Informació sobre la nova composició del CEMD Les Corts 

- Informació sobre la creació de l’Institut Pedralbes per fusió de l’Institut Ausiàs 

March i l’Institut Joan Boscà 

- Presentació de les dades de preinscripcions per al curs 2019-2020 

 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 Plenària: 17 de desembre de 2018: 21 assistents = 50% 

 Plenària: 5 de març de 2019: 31 assistents = 74% 

 Plenària: 20 de maig de 2019: 26 assistents = 62% 
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 Permanent: 22 de novembre de 2018: 6 assistents = 50% 

 Permanent: 7 de maig de 2019: 6 assistents = 50% 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

Presidenta:  Sra. Laura Cañadas, consellera d’Educació (presidència delegada) 

Secretària: Sra. Laia Miró Prat  

Grups municipals del Consell de Districte 
Sr. Cristian Sais Fetthauer, Grup Municipal Demòcrata (en substitució de Rodolfo 

Mancho Iglesias, de CIU) 

Sr. Xavier Cañigueral Gónzalez, Grup Municipal PPC 

Sr. Carlos Hornero Sánchez, Grup Municipal PSC 

Sr. Jordi Castellana Gamisans, Grup Municipal ERC 

Sr. Marc Faustino Vidal, Grup Municipal CUP 

Sr. Jorge Carlos Feijóo Suñol, de Cs (en substitució de Pau Guix) 

CONSORCI D’EDUCACIÓ 

Sra. Neus Lorenzo Galés, Inspecció d’Ensenyament   
Sra. Martí Boneta Carrera, Serveis Educatius - Centre de Recursos Pedagògics (CRP) 

Directors/ores de centres públics 
Sra. Arantxa Framis, directora de l’Escola Pau Romeva 
Sra. Montserrat Cerezo, directora de l’Escola Bressol Can Bruixa 

Titulars de centres concertats 
Sra. Isabel Madrid Estrada, Escola Paideia  
Sra. Saturnina Ruiz Delgado, Escola Sant Ramon Sagrat Cor 
Sr. Eduard Vidal Terrés, Escola Sant Ramon Nonat 
Sr. Raimon Novell, Maristes Sants-Les Corts 

MESTRES DE CENTRES PÚBLICS 
--- 

Mestres de centres concertats 
Sra. Ana Vila del Águila, Escola Sant Ramon Nonat 

Mares i pares de centres públics 
Sr. Josep Joan Carbonell, Escola Lavínia 
Sr. Miquel Alonso, EBM Xiroi (alta) 
Sr. Joan Enric Bellet Ezquerra, IES Joan Boscà (baixa) 

Mares i pares de centres concertats 
Sra. Margarita Castellón Molina, Escola Santa Teresa de Lisieux 
Sr. Jordi Quintana, Sant Ramon Nonat 
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Mares i pares AMPA de centres públics 
Sr. Gian-Lluís Ribechini, Escola Ausiàs March 
Sra. Sandra Fernández, AFA EBM Can Bruixa (alta) 
Sra. Carol Borràs Almela, Escola Ítaca (baixa) 

Mares i pares de centres concertats 
Sr. Juan José Tascón Roel, Maristes Sants-Les Corts 
Sra. Teresa Busquets, Maristes 

Alumnes de centres públics 
Sra. Clàudia López Mena, IES Ausiàs March 
Sr. Quim Bonet Figueras, IES Les Corts 
Sra. Sofia Pessoa, Institut Joan Boscà (alta) 

Alumnes de centres concertats 
Sra. Judith Hohenhorst Molist, Maristes Sants-Les Corts 
Sra. Paula Alonso Estrada, Maristes Sants-Les Corts 

Representants del PAS 
Sra. Mari Carmen Sánchez García, Maristes Sants-Les Corts 
Sra. Montserrat Ventura Urgell, IES Les Corts (baixa) 

ENTITATS 
Sra. Montserrat Bassas, Associació Esportiva Les Corts 
Sr. Oriol Guim Marzo, Federació Plataforma d’Entitats de Persones amb Discapacitat 

del Districte de les Corts 
Sr. Pau Vicenç, Agrupament Escolta El Pi de Les Corts 
Sra. Mercè de la Torre, Per l’Altre Cor Cremat 

UNIVERSITATS 
Oriol Boix Aragonès, UPC 

Representants de les centrals sindical 
Sr. David Caño Cargol, representant sindical USTEC  

Sra. Laura Bragulat Baur, representant sindical UGT (alta) 

Sr. Pedro Ocaña Muñoz, representant sindical CCOO (baixa) 

Sr. Juan Enrique Sansalvador, representant sindical UGT (baixa) 

Sra. Glòria Aragay Cabrero, representant sindical USOC (baixa)  
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5.5. MEMÒRIA CEMD SARRIÀ - SANT GERVASI 

1. PRESENTACIÓ 

Us presentem un resum de les principals activitats i temes tractats en els dos plenaris 

celebrats aquest curs 2018-2019. 

Les dues sessions s’han portat a terme a la seu del districte. 

La tercera sessió no s’ha convocat a causa de la convocatòria d’eleccions estatals i 

municipals i l’espera de la constitució del nou consistori. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

Les sessions plenàries han tingut lloc en les dates següents: 

La primera, el dia 11 de desembre de 2018, a les 18.00 hores a la sala de plens de la 

seu del districte, amb l’ordre del dia següent: 

1. Aprovació de l’acta del darrer plenari del dia 14 de juny de 2018 

2. Informació de l’estat de matriculació del primer trimestre del curs 2018-2019 

3. Eleccions dels membres del Consell Escolar Municipal de Districte al gener del 

2019: basades en el nou reglament del Consell Escolar de Barcelona, calendari 

del procés electoral, membres per renovar, data de constitució del nou consell 

4. Nou model d’unitats de referència per a l’adscripció d’instituts 

5. Proposta de crear una comissió de treball per donar suport a la comunitat 

educativa en el foment dels hàbits saludables al seu alumnat 

6. Presentació de nous projectes i serveis de districte: 

6.1. Activitats pedagògiques per a les escoles a càrrec del Servei d’Infància de la 

Vil·la Urània 

6.2. Espai expositiu Comas i Solà al Centre Cívic Vil·la Urània 

7. Torn obert de paraules 

 

La segona, el dia 26 de febrer de 2019, a les 18.00 hores a la sala d’actes de la seu del 

districte, amb l’ordre del dia següent: 

. Sessió extraordinària de constitució del CEMD amb els nous membres 

Valoració:  En ambdues sessions s’ha produït una baixa assistència per part dels 

membres del Consell. 
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2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

S’ha celebrat una sessió de la Comissió Permanent el dia 13 de novembre de 2018 per 
preparar els punts dels ordres del dia del plenari de l’11 de desembre de 2018. S’han 
consensuat els temes per tractar en un clima d’entesa i de debat positiu. 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

Hi ha dues comissions de treball: 

* Grup motor del projecte Gener@ccions, per impulsar projectes de col·laboració 

entre centres escolars i residències de gent gran. Aquest projecte s’ha dissenyat 

de juny a novembre del 2018 i s’ha posat en marxa al novembre del 2018; s’hi 

han inscrit 13 residències de gent gran i 14 escoles. El projecte ha rebut un dels 

premis Barcelona Innovació Educativa 2019 lliurats el passat 25 de març de 

2019. 

* Comissió de treball, a proposta de la Comissió Permanent i aprovada en la 

sessió plenària de l’11 de desembre de 2018, per elaborar una guia per donar 

suport a la comunitat educativa en el foment d’hàbits saludables al seu 

alumnat; especialment en referència al tema de consum de drogues o alcohol. 

2.4. ALTRES ACTIVITATS 

Participació en: 

 Comissió d’Absentisme Escolar del districte 

 Audiència Pública als nois i les noies de Sarrià - Sant Gervasi 

 Participació en la Taula Tècnica de Ciutats Educadores 

 Creació de la taula APS de districte  

 

3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 Seguiment del grup motor de treball que desenvolupi el projecte Gener@ccions, 
de vinculació de l’alumnat de centres escolars amb els avis i àvies de les 
residències de tercera edat del districte. 
 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 Informació del nou Reglament de constitució del CEMD i CEMB. 
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 Continuïtat del projecte Sarrià - Sant Gervasi Refugi. 

 Informació del nou model d’unitats de referència per a l’adscripció d’instituts. 

 Informació de les activitats pedagògiques a les escoles a càrrec del Servei 

d’Infància de la Vil·la Urània i de l’espai expositiu Comas i Solà. 

 Suport en la campanya d’informació de preinscripció escolar. 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Instància Nombre d’assistents  Percentatge de participació 

Plenari 11/12/2018 15 30% (15 sobre 49) 

Plenari 26/2/2019 23 45% (23 sobre 51) 

Comissió Permanent 6 60% (6 sobre 10) 

Instància Nombre de sessions Dates 

Ple 2 11/12/2018 i 26/2/2019 

Comissió Permanent 1 13/11/2018 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

Un tema important que convé remarcar al Districte de Sarrià-Sant Gervasi és la poca 

presència del regidor, per problemes de salut, i el fet d’haver tingut consellera 

d’Educació durant un període molt curt, de maig a desembre del 2018, data a partir 

de la qual no s’ha cobert la figura de conseller/a d’Educació. 

A continuació adjunto els membres actuals del Consell arran de les eleccions fetes al 

febrer del 2019: 

President: Im. Sr. Jaume Asens Llodrà 

Vicepresident: Sr. Joan Manel del Llano Ribas 

Secretària: Sra. Anna Insúa Vilavella 

Grups municipals del Consell de Districte 

Sr. Lorenzo Sena González, Grup Municipal BComú-E 

Sr. Oriol Bertran Ferrer, Grup Municipal PdCAT 

Sr. Mercè Escofet Sala, Grup Municipal Cs 

Sr. Mercè Amat Riera, Grup Municipal ERC 

Sr. Boris Valls Guardiola, Grup Municipal PP 

Sra. Imma Sampé Soler, directora de Serveis a les Persones i al Territori 
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Consorci d’Educació 

Sra.  Carme Redon Verdaguer, coordinadora territorial del Consorci d’Educació 

Sra.  Maite Giménez Pedrol, CRP 

Directors/ores de centres públics 

Sra. Roser Bassedas Ballús, Escola Dolors Monserdà-Santapau 

Sra. Antònia Borrajo, CFA Rius i Taulet 

Sr. Fede Caudet, Institut Menéndez y Pelayo ……………………………………......... Alta 

Sra. Mireia Hernàndez Nubiola ……………………………………………………................ Baixa 

Sra. Enriqueta Llobet i Colomer ……………………………………………………............... Baixa 

Titulars de centres concertats 

Sra. Elisa Llopis Gil, Escola Pia Balmes 

Sr. Sebastià Expósito Prat, Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Sra. Ana Bayó Gesa, Escola Nausica ………………………………………………............... Alta 

Sra. Pilar Clarassó Marfà, Escola Sagrat Cor Sarrià ......................………………… Alta 

Sr.  Joan Vila Farràs ………………………………………………………….........................… Baixa 

Sra. Cecília Hernàndez de Lorenzo i Millet ……………………………………............... Baixa 

Mestres de centres públics 

Sra. M. Carme Riudoms Perramon, CFA Rius i Taulet 

Sra. Carolina Comas Morros, Institut Montserrat ..………………………………....... Alta 

Sra. Reme Butrón Sánchez …………………………………………………………................. Baixa 

Sr. Carlos Elías Baños ………………………………………………………………................... Baixa 

Mestres de centres concertats 

Sra. M. Alba Brascó Olivas, Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Sra. Amèlia Esteban Bruguera, Escola Nausica …………………………………............ Alta 

Sr. Miguel Ángel Palacios Sarrà, FETE-UGT ……………………………………….......... Alta 

Sra. Marina Pérez Cañadell, USTEC …………………………………………………............. Alta 

Sra. Sònia Jover Marfà ……………………………………………..………………................... Baixa 

Sra. Maite Sagristà Albentosa ……………………………………….……………................. Baixa 

Mares i pares de centres públics 

Sra. Sandra Navas Jurado, Escola Poeta Foix 

Sra. Susana Gutiérrez Amargós, Institut Montserrat …………………………........ Alta 

Mares i pares AMPA centres públics 

Sr. Roger Marcos, Escola Tàber 
Sra. Teresa Florit Selma, Escola Poeta Foix …………………..……………….............. Alta 
Sra. Mónica Martínez Vicente ………………………………………………....................... Baixa 

Mares i pares de centres concertats 

Sra. Carla Almirall Carrandi, Col·legi Padre Damián Sagrados Corazones 

Sra. Montserrat Gambus Millet, Escola Pia …………………………………................. Alta 
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Sra. Bet Marrugat Garcia ……………………………………………….............................. Baixa 

Mares i pares AMPA centres concertats 

Sr. Oriol Solé Rubiella, Col·legi Jesús-Maria 

Sra. M. Carmen Pascual Almonacid, Escola Projecte ………………..……….......... Alta 

Sra. Beatriz Morales Pantoja ………………………………………………..........................Baixa 

Alumnes de centres públics 

Sr. Lluc Segura Lladó, Institut Montserrat 

Sr. Víctor Castaño Amat, CFA Rius i Taulet …………………………..……............... Alta 

Sr. Artur Alcázar Tello ………………………………………………………......................... Baixa 

Sr. Hèctor Carretero Balcells ……………………………………….………...................... Baixa 

Sra. Joana Domènech Ballester …………………………………………..…..................... Baixa 

Alumnes de centres concertats 

Sra. Natalia Berthet Martó, Escola Frederic Mistral - Tècnic Eulàlia 

Sr. Xavier Purroy Solans, Escola Pia Balmes 

PAS de centres públics 

Sr. Juan Mateo Gómez, Escola Poeta Foix 

PAS de centres concertats 

Sra. Pilar Buil López, Escola Pia Sarrià ………………….…………………….................. Alta 

Entitats 

Sra. Clara Pozuelo, Servei d’Infància Vil·la Urània …………………………............… Alta 

Sra. Txell Alonso, PIJ Casal Joves Sagnier ……………………………………................. Alta 

Sra. M. Rosa Torrent, PIJ Casal Joves Sagnier ………………………………............... Alta 

Sra. Mireia Grau Creus, Coordinadora de les AMPA 

Sr. Fèlix Massana, Associació Esportiva BCN 

Sr. Amadeu Lugo Carmona, Coordinadora de les AFA de Sarrià - Sant Gervasi 

Sra. Elena Cortada Beltran, Coordinadora de les AFA de Sarrià - Sant Gervasi 

Sra. Clara Soler Freixa, Xarxa Escoles + Sostenibles ………………………............. Alta 

Convidat expert 

Sr. Oriol Busquet, Serveis Educatius .………………………………………………........... Alta  
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5.6. MEMÒRIA DEL CEMD DE GRÀCIA 

1. PRESENTACIÓ 

Presentem la memòria del Consell Escolar Municipal del Districte de Gràcia (CEMD) del 

curs 2018-2019. 

En aquesta memòria hi hem descrit les activitats i temes principals tractats al Consell 

Escolar. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

En data 8 de novembre de 2018 

 Informació de la composició del Consell Escolar de Districte segons el nou 

Reglament de constitució. 

 Informació sobre les eleccions al Consell Escolar. 

 Dades definitives de matriculació (Consorci d’Educació). 

 Informació sobre alumnat amb NEE (Consorci d’Educació). 

 Informacions diverses: 

- Desenvolupament del Pla educatiu dels barris de Vallcarca i els Penitents i el 

Coll. 

- Funcionament de la Xarxa 0-3. 

- Nou programa de coeducació. 

- Jornada Mediambiental escolar. 

En data de 15 de març de 2019 

Consell escolar extraordinari 

 Nomenament dels nous membres que s’incorporen al CEMD i comiat dels que 

han finalitzat el mandat. 

Consell escolar ordinari 

 Informacions del Consorci d’Educació: 

- Oferta i demanda 

- Pla de xoc de les NESE 

- Adscripcions i unitats de referència 

 Informació sobre les eleccions al Consell Escolar de Barcelona. 

 Informacions diverses: 
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- Camins escolars a totes les escoles públiques 

- Patis oberts: el districte n’obre dos més 

- Redacció del projecte executiu de l’Institut Vallcarca 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

Sessió del 30 d’octubre de 2018  

Sessió de 5 de març de 2019 

A les sessions de la Comissió Permanent es prepara l’ordre del dia del Plenari del 

CEMD i es proposen temes per presentar en el Consell Escolar. 

En el cas dels plenaris en què cal presentar dades (preinscripció, matriculació...) i a la 

reunió de la Permanent es valora quines serien necessàries i es fa la petició formal a 

la coordinadora territorial per tal que pugui presentar-les el dia del Plenari. 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

Comissió de Mapa Escolar i Matriculació 

Sessió de 13 de febrer de 2019 

Estudi i valoració de les dades sobre l’alumnat que es matricula fora del districte. 

2.4. ALTRES ACTIVITATS 

 

Comissió d’Absentisme, 27 de febrer de 2019 

 Valoració del nou sistema de recollida de dades. 

 Anàlisi de casos concrets. 

Comissió d’Absentisme de ciutat, 4 de juny de 2019 

 Presentació del Pla integral de millora de l’escolarització i tractament de 

l’absentisme escolar de Barcelona. 

 

 

3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

 En el Plenari del dia 8 de novembre de 2018 es va acordar fer seguiment del 

disseny del nou institut que es farà al barri de Vallcarca. 
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3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

 Composició del Consell Escolar de Districte segons el nou Reglament de 

constitució: 

- Canvi en el nombre de representants provinents del CEC. 

- Incorporació de dues entitats de lleure educatiu. 

- Incorporació d’una persona representant de cada universitat present al 

districte. 

 Votació electrònica al CEMD a través de la plataforma Decidim. 

 Pla educatiu dels barris de Vallcarca i els Penitents i el Coll. 

 Continuïtat de la Xarxa 0-3. 

 Nou programa de coeducació. 

 Jornada Mediambiental. 

 Centenari de l’Escola Farigola de Vallcarca. 

 Col·laboració del districte amb els projectes del Centre de Recursos Pedagògics. 

 Eleccions al Consell Escolar de Barcelona. 

 Procés dels camins escolars al Districte de Gràcia. 

 Els Patis Oberts al districte: noves incorporacions. 

 Dia Internacional del Teatre: més participació de centres. 

 Equipaments escolars: 

Teixidores de Gràcia en ubicació provisional. 

En redacció el projecte executiu de l’Institut Vallcarca. 

 Preinscripció 2019-2020.   

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

 

Participació: 

Ple ......................... 45 membres........................................ 51,1% 

Permanent ............ 10 membres ....................................... 65,0 % 

Mapa escolar ........ 10 membres ....................................... 60,0 % 

 

Calendari de treball 

Ple: 

 8 de novembre de 2018 

 15 de març de 2019 (extraordinari) 

 15 de març de 2019 (ordinari) 
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Permanent: 

 30 d’octubre de 2018 

 5 de març de 2019 

Mapa escolar 

 13 de febrer de 2019 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

President: Eloi Badia Casas 
Vicepresidenta: Marta Duñach Masjuan 
Secretària: Marta Cuquerella Tresserra 

 

Grups municipals del Consell de Districte 
Berta Clemente Net. PDeCAT  
Jordi Bea Costa. Ciutadans  
Núria Pi i Martínez. ERC  
Quim Serra Toro. CUP  
Alberto Lacasta Huelin. PSC  
Miguel Raposo. PP  
Robert Soro García. BComú  
Josep M. Raya Cobo. Director de Serveis a les Persones i al Territori 

Consorci d’Educació Barcelona 
Carme Redon Verdaguer. Coordinadora territorial 
Núria Solé Calvet. Directora del Centre de Recursos Pedagògics 

Entitats 
Gemma Solanich. Coordinadora de les AMPA 
Eulàlia Dòria Cerezo. Coordinadora de Colles de Cultura 
Ramon Botet Pont. Director de l’Orfeó Gracienc 
Lídia Rodríguez Alberich. Directora del Consorci de Normalització Lingüística (alta) 

Directors/ores de centres públics 
M. Fe Santin Lamagrande. Escola Pau Casals 
Rosa Planes Galdon. Escola Bressol Municipal Sant Medir 
Bea Rosal Muntadas-Prim. Escola Josep Maria Jujol (baixa) 
Mireia Campos. Escola Turó del Cargol (alta) 

Directors/ores de centres concertats 
Joan Such Llop. La Salle Gràcia (baixa i alta) 
Joan Hueso Hurtado. Vedruna  
Marta Medrano Canet. Reina Elisenda - Virolai 
Gregori Ponce. Sant Josep Carmelites (baixa) 
Oriol Navarro i Oller. Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka (baixa) 
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Docents del sector públic 
M. Jesús Mesonero Bautista. USTEC  
Mercè Sesé Sabartés. CCOO 
Anna Bellido Niebla. Escola Turó del Cargol (alta) 

Docents del sector concertat 

Núria Jiménez Barret. USOC  
Xavier Vicens Folgueira. CCOO  
Xavier Pijoan Tormo. Nou Patufet  
Silvia López Martínez. Col·legi Claret (baixa) 

Famílies del sector públic 
Ferran Casals López. Escola Univers (alta) 
Marisa Montalban. Escola Farigola de Vallcarca (alta) 
Mercedes Navarro Sánchez. Escola Rius i Taulet (alta) 
Maria Darnell Buisán. Escola Rius i Taulet (baixa) 
Albert Peña López. Escola Montseny (baixa) 

Famílies del sector concertat 
Josep Gironell Roig. Escola Gravi (alta) 
Montse Garcia del Muro. Escola Sant Josep Teresianes (baixa) 
Núria Estévez Fernández. Jesuïtes Gràcia - Col·legi Kostka (baixa) 
Alumnat del sector públic 
Gregorio Moscato Rudivi. Institut Vila de Gràcia 
Emmanuel Jiménez Medina. Institut Secretari Coloma 

Alumnat del sector concertat 

AFA del sector públic 
Mònica Martín Aparicio. Escola La Sedeta 
Carles Medrano Balcells. Institut La Sedeta 

AMPA sector concertat 
Marta Buch Parés. Escola Reina Elisenda - Virolai 
Carme Daura Luna. Escola Sant Josep Carmelites (baixa) 

PAS del sector públic 
Margarita Huertas Herrero. UGT  
Teresa Pascual Ortuño. Escola Pau Casals 
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5.7.  MEMÒRIA DEL CEMD D’HORTA-GUINARDÓ 

1. PRESENTACIÓ 

La dinàmica del Consell Escolar Municipal del Districte d’Horta-Guinardó durant el curs 

2018/19 s’ha vist marcada pel procés electoral que ha conduït a la renovació del 50% de la 

seva composició, tal com s’estableix al seu reglament intern. Aquest procés s’ha 

caracteritzat respecte a edicions anteriors per la possibilitat que han tingut els membres 

dels censos respectius d’aprofitar la plataforma Decidim Barcelona per al suport electrònic 

a la votació, de manera que ha estat el primer òrgan participatiu de la ciutat que ha 

emprat aquesta eina.  

Així mateix, també volem destacar dos aspectes que considerem rellevants en el 

desenvolupament del curs que acabem de tancar. D’una banda, la consolidació del CEMD 

com a espai de discussió, sempre des del respecte, de tot allò que afecta el sector 

educatiu i que hem volgut traslladar a totes les persones que s’hi han incorporat de nou 

com a membres, i de l’altra, la voluntat d’acostar-nos a la realitat dels centres, motiu pel 

qual algunes de les sessions plenàries s’han dut a terme en instal·lacions de centres 

educatius del districte. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

 

Sessions ordinàries: 

 3 de novembre de 2018 

Punts tractats: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Informació sobre la preinscripció del curs escolar. 
3. Informació sobre el nou institut d’Horta. 
4. Actualització del treball de les tres comissions. 
5. Eleccions al CEMD 2019. 
6. Torn obert de paraula. 

 17 de desembre de 2018 

Punts tractats: 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2. Valoració de la proposta de renovació dels membres del CEMD. 

3. Valoració de vagues del sector educatiu 29/11 i 12/12. 

4. Proposta de mapa escolar del districte. 

5. Torn obert de paraula. 
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 30 d’abril de 2019 

Punts tractats: 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Presentació del Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat 

d’oportunitats i l’èxit educatiu. 

3. Presentació de les dades de preinscripció escolar del curs 2019/2020. 

4. Valoració del nou sistema de votació en les eleccions a CEMD/CEMB. 

5. Presentació del projecte de sensibilització sobre pobresa energètica 

(Enginyers Sense Fronteres). 

6. Torn obert de paraula. 

Sessions extraordinàries: 

 6 de març de 2018 

Punts tractats: 

1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal del Districte d’Horta-

Guinardó. 

2. Presentació del procés d’eleccions al Consell Escolar Municipal de 

Barcelona. 

3. Torn obert de paraula 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Sessions ordinàries: 

 17 de setembre de 2018  

Punts tractats: 

Elaboració de l’ordre del dia de la sessió plenària. 

Proposta de data de la sessió plenària. 

 26 de novembre de 2018  

Punts tractats: 

Elaboració de l’ordre del dia de la sessió plenària. 

Proposta de data de la sessió plenària. 

 2 d’abril de 2019 

Punts tractats:  

Elaboració de l’ordre del dia de la sessió plenària. 
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Proposta de data de la sessió plenària. 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

Comissió del nou model d’adscripcions: 

 12 de novembre de 2018 

Punts tractats: 

Valoració del treball de la comissió 

Calendari d’implementació del nou model d’adscripcions del CEB 

Comissió de nova composició del CEMD: 

 12 de novembre de 2018 

 Punts tractats: 

 Validació de la proposta de nova composició del CEMD 

 Revisió del procés electoral del CEMD 

Comissió de projecte de mapa escolar CEMD: 

 12 de novembre de 2018 
Punts tractats: 
Consens de la proposta que es presentarà al Plenari del CEMD 

3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

- Proposta de nova composició del CEMD d’Horta-Guinardó 

- Canvi de nom de l’Escola de les Aigües 

 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

- Informació sobre la inscripció del curs escolar 2018/19 

- Informació sobre la preinscripció del curs escolar 2019/20 

- Procés electoral CEMD/CEMB 

- Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat d’oportunitats i l’èxit educatiu 

- Presentació del projecte de sensibilització sobre pobresa energètica 

(Enginyers Sense Fronteres) 

 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Enguany s’ha registrat una mitjana d’assistència a les sessions plenàries del CEMD de 

22 persones, que suposa un 43,13% del total de membres de l’organisme. Aquesta 
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dada representa un augment de prop de 5 punts respecte a la participació del curs 

anterior. 

Si ens fixem en la participació en les sessions de la Comissió Permanent, aquesta es 

fixa, igual que l’any anterior, en una mitjana de 5 persones per sessió, que suposa un 

33,34% dels seus membres. 

Seguidament us presentem el calendari de sessions del CEMD: 

Sessions ordinàries: 

 3 de novembre de 2018 

 17 de desembre de 2018 

 30 d’abril de 2019 

Sessions extraordinàries: 

 6 de març de 2018 

Sessions Comissió Permanent: 

 17 de setembre de 2018  

 26 de novembre de 2018  

 2 d’abril de 2019 

Sessions comissions de treball: 

 12 de novembre de 2018 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

Presidenta: Mercedes Vidal Lago 

Vicepresident: Joan Cela Ollé 

Secretari: Jordi Villar Pérez  

Pilar Causapié Lopesino, directora de Serveis a les Persones i Territori 

Grups municipals del Consell de Districte 
Núria Galan Orriols, Grup Municipal PSC (baixa) 
Luís Garcia, Grup Municipal PSC (alta) 
Ariadna Gàlvez Rifà, Grup Municipal CUP (baixa) 
David Mar, Grup Municipal CUP (alta) 
Nicolás Ortiz Cuevas, Grup Municipal Cs 
Albert Pérez, Grup Municipal Demòcrata 
Xavi Reig Robledo, Grup Municipal ERC 
Carlos Torrubiano Blanco, Grup Municipal PP 
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Consorci d’Educació 
M. Isabel Jiménez Sánchez 
Natividad Ruiz Hidalgo 

Directors/ores de centres públics 
Mia Agramunt Perelló, Escola Àngels Garriga 
Teresa Guillaumes, Escola del Mar (baixa) 
Neus Anglada Garriga, Escola Coves d’en Cimany (alta) 
Lluïsa Llenas, Escola Pau Casals 
Andreu Ricard, Institut Josep Pla (baixa) 
Jordi Riera, EBM Sant Genís 

Titulars de centres concertats 
Ramon Fitó, CEE Mare de Déu de Montserrat  
Marta Martínez Casanovas, Escola FEDAC Horta (alta) 
Francesc Navarro Gómez, Escola Guinardó 
Coral Regí Rodríguez, Escola Virolai 
Marta Sendra Ibáñez, Escola Rel (baixa) 

Docents del sector públic 
Pilar Blasi i Aran Clemente, CCOO 
Toni Roigé, Institut Josep Pla (baixa) 
Silvia Vidal, EOI Barcelona - Vall d’Hebron (alta) 
Teresa Esteva i Climent, USTEC-STEs 

Docents del sector concertat 
Assumpta Aranda Rodoreda, Escola Mare de Déu de Montserrat 
Amadeu Caymel, USOC (baixa) 
Paloma Llaquet, Escola Virolai 
Silvia Mayor, Escola Piaget (baixa) 

Famílies del sector públic 
Marcelino Jiménez, Escola Font d’en Fargas 
Ana Sanz León, Escola Jovellanos (baixa) 
Albert Tarancón Rubio, Escola Arc Iris (alta) 

Famílies del sector concertat 
Esther López García, CEE Mare de Déu de Montserrat (baixa) 
Marta Roca Godell, Escola Virolai 
Belén Fernández, Escola FEDAC Horta (alta) 

Alumnat del sector públic 
Jorge Aguilar Díaz, Institut Ferran Tallada (baixa) 
Carles de la Prida Ruiz, Institut Josep Pla (baixa) 
Alumnat del sector concertat 
Mar Badía, Escola Virolai (baixa) 
Alejandro Corchón, Escola Virolai 

AFA del sector públic 
Agustín Hidalgo Contreras, Escola Jovellanos (baixa) 
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Albert Riera Pérez, Institut Joan Brossa 

AFA del sector concertat 
M. José Lluch Francés, CEE Mare de Déu de Montserrat (baixa) 
Marta Roca, Escola Virolai 

PAS del sector públic 
Enrique Caicedo López, FETE-UGT (baixa) 

PAS del sector concertat 
Montserrat Ballarín, Escola Virolai 
 

5.8. MEMÒRIA DEL CEMD DE NOU BARRIS 

1. PRESENTACIÓ 

El CEMD de Nou Barris ha estat marcat, aquest curs, per la necessitat de buscar eines, 

estratègies i recursos per treballar els problemes de salut mental que els centres 

educatius perceben en el seu alumnat. Aquesta percepció parteix d’una anàlisi, no 

completa, tan sols dels centres que hi van voler participar, per part de l’entitat Plataforma 

Xarxa 0-18 durant el curs 2107-18. Aquesta sensació de l’existència d’un problema que es 

va agreujant en els infants, però sobretot en els adolescents, es confirma en els estudis 

sobre el mateix tema fets per l’Agència de Salut Pública de Barcelona. Les dades, en les 

dues vessants, coincideixen. Referma la sensació, i la necessitat, d’atendre aquestes 

problemàtiques la creació, al barri de Ciutat Meridiana, del projecte Konsulta’m, per 

atendre consultes directes d’adolescents i joves, que deriva del Pla de salut mental de 

Barcelona 2016-22. Tot plegat ha fet que en les dues primeres sessions del CEMD de Nou 

Barris es parlés de salut mental de manera repetida. Cal recordar, però, que aquesta 

situació és resultat del diàleg al CEMD iniciat en cursos anteriors cursos, i que ha 

cristal·litzat en la identificació de la principal mancança als centres educatius de Nou 

Barris. La sessió del 5/11/18 va ser un monogràfic sobre salut mental en exclusiva, com ja 

s’havia indicat en les sessions del CEMD del curs 2017-18. 

I, naturalment, també destaquen les eleccions al CEMD, amb la particularitat que s’ha 

utilitzat, per primera vegada, el suport electrònic a les candidatures a través de la 

plataforma Decidim Barcelona. En aquesta nova modalitat, s’ha produït al districte de Nou 

Barris una millora en la participació dels centres educatius públics. No ha estat així en el 

cas dels centres concentrats, on hi ha hagut una davallada de la participació, atribuïble a 

molts altres factors. Un de molt evident seria la forta presència, defensa i demanda del 

sector públic al CEMD de Nou Barris. 
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2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

Ordre del dia del CEMD ordinari, 17/10/18 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

2. Konsulta’m a Nou Barris. Presentació del projecte Konsulta’m a càrrec d’Àlex 

Rodríguez. 

3. Explicació del circuit territorial de violència masclista del districte de Nou Barris. 

4. Explicació de l’aplicació d’absentisme. 

5. Yolanda Fortes presenta les accions sobre salut mental del districte de Nou 

Barris. 

6. Encarna Ruiz, referent del Consorci al districte Nou Barris, explica l’inici de curs 

2018-19. 

Sessió marcada per la presentació del projecte Konsulta’m, que deriva del Pla de salut 

mental, i coordinat/supervisat pels CSMIJ i CSMA. La salut mental va marcar 

especialment aquesta jornada i va fer possible la confirmació de la sessió monogràfica 

del CEMD següent. 

1. Ordre del dia del CEMD extraordinari sobre salut mental, 5/11/18 

1. Programes i recursos de salut mental a les escoles. Pilar Solanes. 

2. Programa d’educació emocional adreçat a infants de segon cicle d’educació 

infantil. Montserrat Bartroli. 

Sessió marcada per la presentació per part de Pilar Solanes, del Departament de Salut 

de l’Ajuntament de Barcelona, del treball d’identificació dels recursos per a la 

prevenció, atenció i tractament dels problemes de salut mental existents a la ciutat, i 

en concret al districte de Nou Barris. Com a prevenció, destaca el Programa 

d’educació emocional de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, per a P3, P4 i P5. 

3. Ordre del dia del CEMD extraordinari, 6/3/19: 

1. Constitució i presentació del Nou Consell Escolar de Nou Barris.  

2. Constitució de la Comissió Permanent. 

Sessió marcada per la constitució del nou CEMD de Nou Barris, tot i que la constitució 

de la Comissió Permanent resta pendent. 
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4. Ordre del dia del CEMD ordinari, 6/3/19: 

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera sessió. Yolanda Fortes, 

vicepresidenta del CEMD. 

2. Oferta escolar del curs 2019-20 a càrrec d’Encarna Ruiz. 

3. Torn obert de paraules. 

La representant al territori, del Consorci, Encarna Ruiz, explica les novetats del curs 2019-

20. La sessió està marcada per una forta demanda de recursos i queixes per part, 

sobretot, de les direccions públiques dels centres educatius del districte. 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

 

1. Comissió Permanent (2/10/18), ordre del dia del CEMD del 17/10/18 
Amb poca presència dels membres del CEMD, es pacta la proposta del 

districte. 

2. Comissió Permanent: per al CEMD del 5/11/18 
No es va fer Comissió Permanent per ser un consell de tema únic centrat en 
la salut mental del territori i de la presentació de les accions efectuades per a 
la valoració dels recursos existents a la ciutat i al districte. 

3. Comissió Permanent: per al CEMD del 6/3/2019 

No es va fer Comissió Permanent per tractar-se de la sessió de la constitució del 
nou CEMD, en la qual també s’havia de decidir qui seria membre de la Comissió 
Permanent. 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

1. Comissió de treball sobre adscripcions de primària a secundària: 

29/10/2018 

- El curs 2018-19 no hi ha canvis pel que fa a les adscripcions. 

- Es demana una mateixa ràtio per a tothom, incloent-hi els centres 

concertats, quan acaba la matrícula. 

- Redistribuir la demanda de la matrícula viva amb equitat i igualtat. 

- Es proposa que es doni temps per poder consensuar les novetats de les 

adscripcions i poder-hi fer al·legacions. 

- Es tanca la comissió de treball fins que no es reactivi el tema de les 

adscripcions. 
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3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

17/10/18: Acord per a la data de la sessió monogràfica sobre salut mental el dia 
5/11/18, en CEMD extraordinari. 
 
29/10/2018: Acord de tancament de la comissió de treball sobre adscripcions de 
primària a secundària. 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

- Inici de curs. Tècnic del Consorci d’Educació. Encarna Ruiz. 

- Recursos sobre salut mental a la ciutat i al territori.  

- Explicació del circuit territorial de violència masclista, districte de Nou Barris. 

- Informació sobre la nova aplicació d’absentisme. 

- Antics i nous membres del CEMD de Nou Barris. 

- Oferta escolar per al curs 2019-20. 

3.3. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Presidència: 0% d’assistència 
Vicepresidència: 100% d’assistència 
Secretariat: 100% d’assistència 
Grups municipals del Consell de Districte: 100% d’assistència 
Consorci d’Educació de Barcelona: 99% d’assistència 
Entitats: 5% d’assistència 
Directors/ores centres públics:  100% d’assistència 
Directors/ores centres concertats: 75% d’assistència 
Docents sector públic: 50% d’assistència 
Docents sector concertat: 40% d’assistència 
Famílies sector públic: 60% d’assistència 
Famílies sector concertat: 45% d’assistència 
Alumnat sector públic: 10% d’assistència 
Alumnat sector concertat: 0% d’assistència 
AMPA sector públic: 60% d’assistència 
AMPA sector concertat: 45% d’assistència 
PAS sector públic: 10% d’assistència 
PAS sector concertat: 0% d’assistència 
Sindicats sector públic: 90% d’assistència 
Sindicats sector concertat: 75% d’assistència 

 



 
 

72 

Calendari Comissió Permanent: 

2/10/2018 

Calendari plenaris del CEMD: 

17/10/2018 

5/11/2018 

6/3/2019 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

 
Presidenta: Janet Sanz Cid 
Vicepresidenta: Yolanda Fortes Nuñez 
Secretària: Maria Iborra Cano 

 

Grups municipals del Consell de Districte: 
Juan Medina Rodríguez. BCN Comú 
Raul Medina Román. Cs  
Gabriel García Gómez. PSC 
Adrià Ventura Ramos. PdC 
Francisco López Rivera. PPC  
Joaquim Sangrà Morer. ERC 

Consorci d’Educació de Barcelona: Encarna Ruiz 

Entitats: 
David Aínsa. SESE 
Zaida Palet Montero. Coordinadora AVV i Entitats de Nou Barris 
Jordi March March. Club d’Atletisme Nou Barris 
Carles Benito Lupiañez. Coordinadora d’Associacions de Pares i Mares de Nou Barris 
Mercè Novellón. Directora adjunta UNED 

Directors/ores de centres públics: 
Jordi Moncosí Rocandio (Institut Barcelona Congrés) 
Cristina Fisas Armengol (Escola Tibidabo) 
Àngels Cadena i Bordoll (Escola Mercè Rodoreda)  
Andreu Varela Puig (IES Flos i Calcat) 
Elena Ràfols Canela (EBM Aqüeducte) 

Directors/ores de centres concertats: 
José Emilio Molina Garuz (CC Molina) 
Francesca Sáez Sánchez (CC Prínceps 23 d’Abril) 
Jordi Vilà Font (Escola Pia Luz Casanova) 
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Docents del sector públic: 
Eva de Carquero Pérez (Escola Marinada) 
Vanesa Rodríguez Rodríguez (Escola Víctor Català) 

Docents del sector concertat: 
Pere Casas Armadans (CC Bemen3) 
Eduard Andrés Juliachs (CC Escola Pia Luz Casanova) 

Famílies del sector públic: 
Montserrat Ponce Vizuete (Escola El Turó) (CEC) 

Famílies del sector concertat: 
Juan José Garzón Calvo (CC FEDAC Amilcar) (CEC) 

Alumnat del sector públic: 
Maria Luisa Aranaz Gomez (CFA Canyelles)  
Joan Ramellachs Fuentes (CFA Canyelles) 

Alumnat del sector concertat: 

AMPA del sector públic: 
Miguel de los Santos Almenara (Escola Mestre Morera) (AMPA) 
Meritxell López Cava (Escola Víctor Català) (AMPA) 
AMPA del sector concertat: 
Manoli Márquez Romero (CC FEDAC Amilcar) (AMPA) 

PAS del sector públic: 
Sara Codina Aymerich (CFA Canyelles) 

PAS del sector concertat: 
Anselmo Berruezo Velasco (CC Escola Pia Luz Casanova) 

Sindicats del sector públic: 
Montse Terrones Freijo. CCOO 
Mireia de la Rubia Garrido. CCOO 

Sindicats del sector concertat: 
Jordi Puyoles Garcia (UGT) CC  
Daniel Checa López (USOC) CC  
David Caño (USTEC) P 
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5.9.  MEMÒRIA DEL CEMD DE SANT ANDREU 

1. PRESENTACIÓ 

Enguany cal destacar la formació d’una comissió d’inclusió al districte, que s’ha formalitzat 

i ha esdevingut un grup de treball. 

Cal destacar també, el procés d’eleccions al Consell Escolar, on per primer cop s’ha fet 

servir la Plataforma Decidim per tal de donar suport a la votació presencial. 

2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

Al llarg del curs hem realitzat dues sessions de Consell Escolar de Districte: 

Sessió ordinària, celebrada el 15 d’octubre de 2018, a les 18.30 hores, a la sala 

de plens de la seu del districte 

 

Amb l’ordre del dia següent: 

1. Informació sobre la petició de l’Escola Mestre E. Gibert i Camins a càrrec de 

Carme Turégano, gerent del Districte de Sant Andreu. 

2. Informació sobre l’inici de curs a les escoles bressol municipals, a càrrec 

d’Empar Garcia, inspectora d’Ensenyament. 

3. Informació del Consorci d’inici de curs a primària i secundària, a càrrec de 

Xus Sanz, referent del Consorci al Districte de Sant Andreu. 

- Obres actuals 

- Propostes de futur 

- Projecte de patis dinàmics 

4. Informació sobre la constitució de la comissió d’escoles inclusives. 

5. Precs i preguntes. 

Sessió extraordinària, celebrada el dia 6 de març de 2019, a les 17.30 hores, a la 
sala de plens de la seu del districte  

Amb l’ordre del dia següent: 

1. Constitució del nou Consell Escolar.  

2. Informació sobre la composició i constitució de la Comissió Permanent del 

Consell Escolar. 
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3. Informació sobre l’hort del carrer de Lanzarote amb l’Escola Molí de 

Finestrelles. 

4. Informació del Consorci d’Educació sobre les qüestions següents: 

a. Procés i dades de preinscripció 

b. Sistema d’adscripcions 

5. Sol·licitud d’informació sobre educació postobligatòria. 

6. Precs i preguntes. 

2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Prèviament a cada una de les sessions del Consell Escolar, hem celebrat una 

Comissió Permanent en què es decidia l’ordre del dia que es tractaria. 

Una sessió es va fer el dia 8 de novembre, a les 17.00 hores, amb l’ordre del dia 

següent: 

 Preparació del Consell Escolar del dia 15 de novembre a les 18.30 hores 

I l’altra es va fer el dia 20 de febrer, a les 17.30 hores, amb l’ordre del dia següent: 

 Preparació del Consell Escolar del dia 6 de març de 2019 

2.3. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

Enguany hem iniciat el treball amb la constitució oficial de la comissió de treball per 

l’escola inclusiva. 

S’han celebrat dues sessions de treball, una en data 7 de febrer i una altra en data 16 

de maig. 

La tasca prioritària d’aquest curs ha estat dur a terme la formació de patis dinàmics a 

Sant Andreu, que es va fer els dies 5 i 6 de juny amb molta assistència per part de 

centres educatius (tant professorat com monitors i monitores dels espais de migdia). 

3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. TEMES SOBRE ELS QUALS S’HAN PRES ACORDS 

Han estat sessions eminentment informatives. 

Tanmateix, es va compartir la conveniència de poder fer sessions informatives 

del pas a la postobligatòria, i des de Consorci i Districte es va veure la 

conveniència de poder-les fer. 

3.2. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 
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Informació sobre la petició de l’Escola Mestre E. Gibert i Camins a càrrec de 

Carme Turégano, gerent del Districte de Sant Andreu. 

Informació sobre l’inici de curs a les escoles bressol municipals, a càrrec 

d’Empar Garcia, inspectora d’Ensenyament. 

Informació del Consorci d’inici de curs a primària i secundària, a càrrec de Xus 

Sanz, referent del Consorci al Districte de Sant Andreu. 

- Obres actuals 

- Propostes de futur 

- Projecte de patis dinàmics 

Informació sobre la constitució de la comissió d’escoles inclusives. 

Informació sobre la composició i constitució de la Comissió Permanent.  

Informació sobre l’hort del carrer de Lanzarote amb l’Escola Molí de 

Finestrelles. 

Informació del Consorci d’Educació sobre les qüestions següents: 

a. Procés i dades de preinscripció 

b. Sistema d’adscripcions 

Sol·licitud d’informació sobre educació postobligatòria 

3.3. Participació i calendari de treball 

Percentatge de participació: Ple 44%, Comissió Permanent 40% 

Consell Escolar: 15 d’octubre i 6 de març 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

Consell Escolar Municipal de Sant Andreu 

Presidenta: Ima. Sra. Laia Ortiz 

Vicepresidenta: Blanca Port Gimeno 

Secretària: Sra. Mònica Cano 

Grups municipals del Consell de Districte 

Sra. Blanca Port Gimeno, Grup Municipal BComú 

Sra. Ximena Gadea Pinto, Grup Municipal Convergència 

Sra. Carmen Santana González, Grup Municipal PP 

Sra. Iván Marzá Viola, Grup Municipal PSC 

Sr. Joaquim Pañart Sánchez, Grup Municipal ERC 
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Sr. Marcos Rodríguez Hernández, Grup Municipal Cs 

Sr. Ivan Altamira Miralles, Grup Municipal CUP 

Consorci d’Educació 

Sra. M. Jesús Sanz, referent territorial del CEB 

Sr. Lluís Vallvé, Centre de Recursos Pedagògics (alta) 

Sra. Empar Garcia (baixa) 

Sra. Anna García (baixa) 

Directors/ores de centres públics 

Sra. Lídia Hernández Riera, Escola Bressol Municipal El Caminet del Besòs 

Sra. Montserrat Ciuró Muntanya, Institut Doctor Puigvert  

Sr. Xavier Planes Cases, Escola Ignasi Iglésias (alta)  

Sra. Domi Viñas Rodríguez, Institut Escola El Til·ler (alta) 

Sra. Astrid Ruiz Rodon, Escola Congrés-Indians (alta) 

Sra. Maica Jiménez Quílez (baixa)  

Sra. Lluïsa Serra García-Fraile (baixa) 

Titulars de centres concertats 

Sr. Jaume Tamareu Clarós, Escola Laia 

Sr. Pere Vivancos Moreno, Escola La Salle Congrés (alta)  

Sr. Jesús Abenza Pérez, Escola L’Esperança (baixa i alta) 

Sra. Aurèlia Miñambres de la Torre, Escola Santíssima Trinitat (baixa)  

Docents de centres públics 

Sra. Marta Benedico Mora, CEE Pont del Dragó 

Sra. Valèria de Pedro, CFA Pegaso (alta)  

Sr. Mario Fadda, Institut Doctor Puigvert (alta) 

Sr. Joan Sebastià Jordana Macarulla, USTEC (alta) 

Mestres de centres concertats 

Sra. Dolors Espinosa Fernández, Escola Jesús, Maria i Josep 

Mares i pares de centres públics 

Sra. Olga Pulido Barberán, Escola La Maquinista 

Sra. Laura Montmany, EBM La Filadora (alta) 

Sra. Susana Molina Benedicto, Escola Congrés-Indians (alta) 

Sr. Josep Maria Ustrell Peñafiel (baixa) 

Sr.  David Serrano Vidal (baixa) 

Mares i pares de centres concertats 

Sra. Silvia Cadenas Marqués, Col·legi Jesús-Maria Sant Andreu 

Sra. Isa Rodríguez, FEDAC Sant Andreu 

Mares i pares AMPA centres públics 
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Sr. David Escutia Garcia, Escola Pegaso (alta) 

Mares i pares AMPA centres concertats 

Sr. Fco. Javier Fernández Martínez, Escola Sants Innocents (alta) 

Alumnes de centres públics 

Vacant 

Alumnes de centres concertats 

Pendent LOPD 

Representat PAS pública 

Sra. Emma Alonso Pon, Escola Pompeu Fabra 

Representant PAS concertada 

Vacant 

Entitats 

Sra. Cristina Galán Vázquez, AVV Sant Andreu Sud 

Sra. Gemma Armengol Rosell, AVV Sant Andreu de Palomar 

Sr. Oriol Roca Ollé, + Educació (alta) 

Sra. Víctor Rufach Ferré, Coordinadora de les AMPA dels centres públics del districte 

(alta) 

Sr. Jaume Matas Pedra, AVV La Sagrera 

Convidats/ades especialistes 

Sra. Empar Garcia, inspectora del Departament d’Ensenyament 

 

5.10. MEMÒRIA DEL CEMD DE SANT MARTÍ  

1. PRESENTACIÓ 

En les pàgines següents trobareu la memòria del Consell Escolar Municipal del Districte de 

Sant Martí del curs 2018-2019. Aquesta memòria conté un resum de les sessions que 

s’han celebrat, així com els temes tractats en les sessions plenàries i les comissions 

permanents corresponents. Cal destacar especialment que durant aquest curs s’ha dut 

a terme el procés de renovació de la meitat del CEMD mitjançant el procediment 

d’eleccions, el qual es recull a continuació. 
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2. RESSENYA D’ACTIVITATS 

2.1. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES 

Sessió ordinària, 26/11/2018 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del plenari anterior del CEMD, si escau. 

2. Presentació de les dades sobre el procés de matriculació del curs 2018-2019, 

dels nous centres educatius del districte i de les obres de gran RAM per part 

del Consorci d’Educació de Barcelona. 

3. Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les escoles bressol 

Municipals de Sant Martí. 

4. Procés d’eleccions en el marc dels consells escolars de centres i del Consell 

Escolar Municipal de Districte. 

5. Informació sobre la comissió de treball de zones d’adscripció del districte. 

6. Precs i preguntes. 

Sessió extraordinària, 25/2/2019 

1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí. 

2. Presentació del procés d’eleccions al Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

3. Precs i preguntes. 

Sessió ordinària, 25/2/2019 

1. Aprovació de l’acta de la sessió del plenari anterior del CEMD, si escau. 

2. Presentació del nou model de zones d’adscripció per part del Consorci 
d’Educació de Barcelona. 

3. Presentació del projecte Escola Verda. 

4. Informació sobre les dates de preinscripció i les jornades de portes obertes 
dels centres educatius. 

5. Altres informacions. 

6. Precs i preguntes. 
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2.2. DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

Sessió ordinària, 29/10/2018 

Preparació de l’ordre del dia de la propera sessió plenària del Consell Escolar.  

Sessió ordinària, 13/2/2019 

Preparació de l’ordre del dia de la propera sessió plenària del Consell Escolar i de la 

sessió de constitució del nou Consell Escolar Municipal de Districte de Sant Martí. 

 

2.3.  DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES SESSIONS DE LES COMISSIONS DE TREBALL 

A finals del curs 2017-2018, es va crear una nova comissió de treball en el marc del 

CEMD de Sant Martí per tal d’elaborar una proposta per elevar al Consorci sobre el 

nou model d’unitats de referència d’escoles de primària a instituts de secundària al 

Districte de Sant Martí. En la primera reunió, celebrada el 27/6/2018, el Consorci 

d’Educació de Barcelona va presentar la seva proposta d’unitats de referència per al 

curs 2019-2020, i en la sessió es va prendre l’acord de treballar la proposta en el si 

d’aquesta comissió de treball durant el primer trimestre del curs 2018-2019 per tal 

d’elevar-la al CEB. 

2a sessió ordinària, 15/10/2019 

Un cop iniciat el curs 2018-2019, es va reiniciar la comissió de treball i es va 

convocar una nova reunió. En aquesta es va decidir que, per tal de garantir la 

representativitat de totes les zones d’adscripció del districte, es crearien cinc 

subcomissions, una per cada zona d’adscripció, i es duria a terme una reunió amb 

cada zona, en la qual es convocaria un membre de la direcció de cada centre 

educatiu i un membre de l’associació de famílies per tal de copsar els diferents 

posicionaments. 

Finalment, des del CEMD es van convocar cinc sessions de les subcomissions per 

zones d’adscripció, les quals es van celebrar en les dates següents amb un gran èxit 

de participació. A aquestes reunions hi van assistir la consellera d’Educació del 

Districte i la secretària del CEMD: 

 Zona 25: 21/11/2018 

 Zona 26 i 27: 22/11/2018 

 Zona 28: 23/11/2018 
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 Zona 29: 21/11/2018 

 Zona 30: 19/11/2018 

3a sessió ordinària, 13/12/2018  

Fruit de les reunions de les subcomissions per zona, aquestes van designar una 
persona representant de les direccions i una representant de les famílies, les 
quals van recollir els posicionaments de la subcomissió i es van comprometre a 
assistir a la sessió de posada en conjunt amb les altres zones. 
Així, el 13 de desembre es va dur a terme aquesta reunió amb la participació 
equilibrada de totes les zones d’adscripció, en la qual van presentar els resultats 
de les reunions als representants del Consorci d’Educació de Barcelona, així com 
les demandes concretes. Des del CEB es van comprometre a donar resposta a 
aquestes demandes i a presentar una nova proposta abans de l’inici del 
calendari de preinscripcions per al curs 2019-2020. 

 

4a sessió ordinària, 14/1/2019  

Aquest dia es va celebrar la sessió de retorn amb el Consorci d’Educació de 

Barcelona, els membres del qual van presentar la proposta definitiva de zones 

d’adscripció per al Districte de Sant Martí. De manera general es pot dir que van 

atendre les demandes rebudes, llevat d’alguns centres educatius en concret que 

no van quedar del tot satisfets amb la proposta final.  

2.4. ALTRES ACTIVITATS 

A continuació es detallen els actes i les activitats en què s’ha participat des del 

CEMD de Sant Martí: 

 Seguiment del projecte Patis Oberts. 

 Procés de matriculació, seguiment i suport de l’escolarització obligatòria. 

 Seguiment de les corals del Besòs. 

 Camins escolars: diagnòstic, planificació, seguiment i benvinguda a un nou 

camí escolar (Escola Els Horts). 

 Acte d’inici de curs organitzat conjuntament amb el CRP del districte. 

 Suport, seguiment i participació en relació amb el programa MUS-E. 

 Participació i seguiment de la Comissió d’Absentisme i la Comissió de 

Prevenció del districte. 

 Coordinació amb els serveis educatius del districte (CRP). 
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3. DESCRIPCIÓ DE RESULTATS DEL TREBALL DUT A TERME 

3.1. QÜESTIONS SOBRE LES QUALS S’HA INFORMAT EL CEMD 

Sessió ordinària, 26/11/2018 

 Presentació de les dades sobre el procés de matriculació del curs 2018-
2019, dels nous centres educatius del districte i de les obres de gran RAM 
per part del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les EBM del 
Districte de Sant Martí. 

Sessió ordinària, 25/2/2019 

 Presentació del nou model de zones d’adscripció per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

 Presentació de l’oferta inicial per al curs 2019-2020 per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona i primeres dades de preinscripció. 

 Presentació del projecte Escola Verda per part del Departament d’Ecologia 
Urbana. 

3.2. PARTICIPACIÓ I CALENDARI DE TREBALL 

Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí 

Nombre de sessions: 3 

Nombre de persones: 

- 26/11/2018 20 persones (52%) 

- 25/2/2019 sessió extraordinària: 26 persones (60%) 

- 25/2/2019 sessió ordinària: 26 persones (60%) 

Comissió Permanent 

Nombre de sessions: 2 

Nombre de persones: 

- 29/10/2018 3 persones (43%) 

- 13/2/2019: 4 persones (57%) 
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3.3. DOCUMENTS, ESTUDIS O INFORMES ELABORATS. WEB. PUBLICACIONS 

 Presentació de les dades sobre el procés de matriculació del curs 2018-2019, dels 
nous centres educatius del districte i de les obres de gran RAM per part del 
Consorci d’Educació de Barcelona. 

 Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les EBM del Districte de 
Sant Martí. 

 Presentació del nou model de zones d’adscripció per part del Consorci d’Educació 
de Barcelona. 

 Presentació de l’oferta inicial per al curs 2019-2020 per part del Consorci 
d’Educació de Barcelona i primeres dades de preinscripció. 

 Presentació del projecte Escola Verda per part del Departament d’Ecologia Urbana. 

4. COMPOSICIÓ DEL PLENARI. MOBILITAT DELS SEUS MEMBRES DURANT EL CURS 

President: Josep Maria Montaner Martorell 
Vicepresidenta: Carlota Falgueras Marsal 
Secretària: Maialen Torán Ayestarán 

Grups municipals del Consell de Districte 
Montserrat Barnils i Santanach, Grup Municipal BComú 
Margarita Planas i Liébanas, Grup Municipal Demòcrata 
Xavier Bañón Fàbregas, Grup Municipal PSC 
M. Eugenia Angulo López, Grup Municipal Cs 
Ramón Sabaté Puig, Grup Municipal PP 
Lourdes Arrando Bellés, Grup Municipal ERC-AM 
Daniel Celma Fernàndez, Grup Municipal UP-PA 

Consorci d’Educació Barcelona  
Anna Vera i Rigo, coordinadora territorial de Sant Martí 
Montse Ardid Amorós (baixa) 
Rosa Solé Gómez, directora de l’EAP Sant Martí (alta) 

Entitats 
Carles Meilán Moñiz, CET 10, Esport i Lleure 
Adelaida Morte Barrachina, Escola d’Adults Àgora 
Bernat Oró, Escola d’Adults Àgora 
José Antonio Minguela Brunat, AE Rakxa (baixa)  
Marcel Stanton, AE Rakxa (alta) 
Nuria Canillas, Xino-Xano Associació de lleure (alta) 
Amador Pisabarro, Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou (alta) 

Directors/ores de centres públics 
Maria Roca i Parpal, EBM Cobi 
Alicia Fernández Otamendi, Escola Joaquim Ruyra (baixa)  
Cristina Cadevall i Solé, EBM Diagonal Mar 
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Oscar Tàrrega Escrihuela, Institut Barri Besòs (baixa)  
Pilar Esteve Aparicio, Escola L’Arc de Sant Martí (baixa) 
Enric Reverter Valls, Escola Catalònia (alta) 

Directors/ores de centres concertats 
Eduard Miró Saladrigas, Escola Miró 
Ricard Albalat Serra, Centre d’Estudis Montseny (baixa) 
Jaume de Lamo Arellano, Escolàpies Sant Martí 
Oriol Navarro i Oller, Escola El Clot (alta) 

Docents del sector públic 
Enric Reverter Valls, Escola Catalònia (baixa) 
Isabel López Santamaría, Escola Els Porxos (baixa) 
Carme Alegre Canudas, USTEC  
Luis Iriarte Martínez, Institut Rambla Prim (alta) 
Ilde Ocon Bermejo, Institut Front Marítim (alta) 

Docents del sector concertat 
Maria Núria Domènech Pascual, Escola Joan Roca Guipúscoa (alta) 
Jordi Binefa Martínez, Escola El Clot - UGT 

Famílies del sector públic 
Rosalia Melis Martí, Escola Antoni Brusi (baixa) 
Elisabet Gámez Montferrer, Escola Rambleta del Clot (baixa) 
Gemma Gámez González, Escola Bac de Roda (alta) 
Silvia de Nicolás Labella, Escola La Caixa (alta) 

Famílies del sector concertat 
Eduard Josep Legazpi Piñeiro, Escola Voramar (alta) 

Alumnat del sector públic 
Ramon Riera Brichs, CFA La Verneda 
Oriol Sala Palos, Institut Juan Manuel Zafra (alta) 

Alumnat del sector concertat 
Pol Torné i Fisa, Escola Voramar (alta)  

AFA del sector públic 
Mónica Rodríguez Cardozo, AMPA Escola Vila Olímpica (baixa) 
Ivan Sanin Montanuy, Escola La Palmera 
Montserrat Ruiz Reina, Institut Infanta Isabel d’Aragó (alta) 

AMPA sector concertat 
Pablo Auset Vallejo, Escola El Clot 
Gema Sanz Pardo, Escola El Clot (alta) 

PAS del sector públic 
Antònia Arriaza Arriaza, Escola Fluvià (alta) 

PAS del sector concertat 

José Eduardo Terán Arellano, Escola El Clot (baixa) 
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ANNEX DOCUMENTAL 1 

 

INSTRUCCIONS PER A LA REPRESENTACIÓ MUNICIPAL ALS CONSELLS ESCOLARS 
DELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS, ESCOLES BRESSOL I LLARS D’INFANTS 
PÚBLIQUES 

El marc normatiu de la representació municipal als consells escolars dels centres 
docents 

Els consells escolars dels centres docents són l’òrgan de participació de la comunitat 
escolar en el govern dels centres i l’organisme responsable de la programació, el 
seguiment i l’avaluació de les seves activitats. 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) modificada per la Llei orgànica de 
millora de la qualitat educativa (LOMCE), estableix la composició dels consells escolars 
dels centres docents públics. En ambdós consells de centre, fixa entre els seus membres 
“un regidor o representant de l’ajuntament del terme municipal on estigui ubicat el 
centre”, amb la funció bàsica de promoure la relació entre la programació dels centres i 
l’entorn local en què aquests desenvolupen la seva tasca educativa. 

Les funcions del consell escolar de centre i la seva composició han estat recollits també 
per la Llei 12/2009, d’educació de Catalunya i el Decret 102/2010, de 3 d’agost, 
d’autonomia dels centres educatius. El Departament d’Ensenyament, mitjançant les 
instruccions del curs, indica la interpretació que cal aplicar de les modificacions fetes per 
la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) en aquest àmbit. 

El Decret 282/2006, de 4 de juliol, del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres, 
crea el consell de participació de les llars públiques (article 18) i en la seva composició 
estableix la presència d’un representant de l’ajuntament on és la llar d’infants. 

D’acord amb aquest decret, se signa el conveni de 20 de novembre de 2006 entre el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, per a 
l’assumpció de les competències delegades per part de l’Ajuntament, relacionades amb 
els consells de participació de les llars d’infants públiques (Decret d’Alcaldia de 21 de 
desembre de 2006). En aquest marc es formalitza el Reglament de constitució dels 
consells de participació a les escoles bressol municipals i les llars d’infants públiques de 
Barcelona, BOP 103, de 29 d’abril de 2008. Aquest reglament fixa també, entre els 
membres del consell de participació, la presència del / de la representant municipal. 

Segons la disposició addicional desena del Decret 102/2010 d’autonomia dels centres 
educatius, els consells de participació passen a denominar-se consells escolars. 
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 Les funcions del / de la representant municipal 

Des de la incorporació dels ajuntaments als consells escolars dels centres docents, la 
representació institucional de l’Ajuntament de Barcelona ha anat a càrrec de professionals 
de diversos sectors i àmbits municipals, que formen un col·lectiu plural, amb una tasca 
ben específica i objectiva. 

La bona feina que aquestes persones han portat i porten a terme en els consells escolars 
dels centres està basada en determinades característiques professionals i actitudinals, 
com són la capacitat de diàleg per facilitar la bona entesa entre els diferents sectors 
representats, i la voluntat de fomentar el consens en la resolució dels temes tractats en 
les comunitats educatives.   

Es destaca en la representació institucional l’empatia personal, la capacitat de donar 
resposta a les necessitats que es plantegen i el coneixement dels objectius i les propostes 
municipals en relació amb els temes educatius i els entorns escolars.    

És en aquest marc de treball, doncs, on se situa la tasca de les persones que exerceixen de 
representants municipals. 

El/la representant municipal és un membre més del consell escolar de centre amb veu i 
vot i, com a tal, pot intervenir en tots els àmbits de competències i funcions del consell 
escolar i fer-ho prioritzant sempre el suport a l’entesa i el bon funcionament entre els 
diferents sectors de la comunitat educativa del centre. Les principals funcions que duu a 
terme com a representant municipal són: 

● Exercir la representació institucional amb el millor grau de formació i d’informació 
possible sobre les diferents temàtiques que afecten el centre, en funció dels nivells 
educatius que s’imparteixen i de l’entorn sociocultural on està ubicat. 

● Donar suport al correcte funcionament del consell escolar com a òrgan de participació 
de la comunitat educativa en la gestió del centre i participar, si escau, en les comissions 
de treball corresponents. 

● Tenir un adequat coneixement del centre i dels seus documents bàsics: projecte 
educatiu, projecte curricular, normes d’organització i funcionament, pla anual, carta de 
compromís educatiu, programa d’activitats extraescolars, i pla estratègic i/o projectes 
d’innovació educativa, si en té. 

● Promoure la participació de tots els sectors del consell escolar i la bona comunicació 
entre si aportant-hi els coneixements tècnics i la dinàmica de grup per facilitar la 
planificació, la gestió del centre i, en general, el consens per a la presa de decisions. 
Així, les instruccions de diferents cursos del Departament d’Ensenyament orienten 
l’actuació del centre respecte a la participació de les famílies en el sentit següent: 
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·  Que cal garantir la presència de mares i pares en la vida del centre i per això s’han 
de satisfer unes condicions mínimes: 

Facilitar espais, i l’accés a aquest espais en l’horari adequat, per a l’activitat de 
les associacions de mares i pares. 

Reservar espais en el tauler o el sistema d’anuncis del centre per a l’AFA. 

Programar contactes periòdics entre l’equip directiu i l’AFA. 

Respecte al CEC: 

Programació de reunions al principi de curs, al final i una cada trimestre. 

Celebració de les reunions del CEC en l’horari que permeti la participació de 
mares i pares. 

Convocatòria amb prou antelació. 

Facilitar documentació i informació dels temes que es tractaran. 

Incorporar a l’ordre del dia els temes proposats pels representants de mares i 
pares.  

Difusió a tota la comunitat educativa dels acords del CEC. 

Garantir la disponibilitat de les actes del CEC. 

● Estar al corrent de les situacions que es plantegen establint contacte habitual amb la 
direcció del centre i amb l’AFA i assistir en la mesura del possible als actes o les 
celebracions del centre. 

● Conèixer de manera anticipada l’ordre del dia de les reunions per poder preparar els 
temes i poder-se’n assessorar i fer el seguiment dels acords. 

● Procurar garantir, en els centres d’educació secundària, un punt de l’ordre del dia per a 
intervencions de la representació de l’alumnat. 

● Donar difusió i impulsar la participació en els programes educatius del Consorci 
d’Educació, de l’IMEB i del districte. 

● Donar difusió i impulsar el contacte i la col·laboració amb el Consell Escolar Municipal 
de districte. 

 

La coordinació de la tasca de la representació municipal en els centres docents públics i 
privats concertats. 

Les secretaries del Consell Escolar Municipal de Barcelona i dels deu consells escolars 
municipals de districte són les responsables de la coordinació, la gestió i l’avaluació de la 
tasca que duen a terme els representants municipals. Així mateix, són els òrgans 
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responsables de facilitar la formació i la informació suficient perquè els representants 
municipals puguin desenvolupar les seves funcions. 

D’acord amb les característiques de la ciutat de Barcelona (nombre de centres, àmbits 
territorials o districte, etcètera), la representació municipal en els centres docents està 
delegada a personal tècnic de l’Ajuntament i coordinada pel Consell Escolar Municipal de 
Barcelona i els consells escolars municipals de districte. 

Pautes d’actuació del representant municipal 

És responsabilitat del / de la representant municipal: 

● Assistir a les sessions del consell escolar de centre i a les comissions de treball que li 
corresponguin, que caldrà comunicar prèviament a la secretaria del CEMB via correu 
electrònic. El/la representant municipal prioritzarà la presència a la comissió 
econòmica dels centres de primària públics i dels centres de titularitat municipal. 

● Emplenar de manera rigorosa les fitxes de sessió, comissió, resum del curs i altres 
(participació en les eleccions dels consells escolars, seguiment de l’ús social de les 
instal·lacions, etcètera) que puguin demanar les secretaries del CEMB/CEMD. 

● Emplenar la fitxa corresponent a l’aplicació informàtica Consell Escolar Municipal 
(COES), en el termini d’una setmana a partir de la celebració de la sessió corresponent 
i, en tot cas, sempre abans de la data en què la Secretaria del CEMB fixi com a termini 
improrrogable de cada trimestre escolar. Aquesta data màxima es comunicarà 
mitjançant l’espai de treball i/o per correu electrònic. 

● Comunicar-se amb la secretaria del CEMD per informar-se o contrastar les qüestions 
d’interès que es tractaran segons l’ordre del dia rebut o per comentar i canalitzar les 
incidències o les situacions sorgides en el consell escolar. En el cas que es consideri 
rellevant el coneixement directe de la situació o de les actuacions del centre i del 
consell escolar per part de les secretaries del CEMD o del CEMB, el/la RM contactarà, 
independentment del procediment de la fitxa, amb les esmentades secretaries, les 
quals decidiran el curs que donaran a la informació i, si escau, contactaran amb el 
departament municipal corresponent o el Consorci d’Educació. 

● Avisar amb antelació a la secretaria del CEMB (via correu electrònic) i al centre de la no 
assistència puntual a una convocatòria de consell escolar de centre. En aquest cas, 
caldrà remetre a la secretaria del CEMB l’ordre del dia de la convocatòria i la 
documentació, si escau, de la sessió a la qual no s’ha pogut assistir; no caldrà emplenar 
la fitxa al COES. 

● Comunicar a la secretaria del CEMB les baixes per malaltia o les absències de causa 
major que afectin la presència o les funcions del / de la representant municipal, per si 
calgués fer-ne una substitució temporal. 
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● Assistir obligatòriament a les sessions de formació organitzades pel CEMB i a les de 
coordinació convocades des del districte. En cas de coincidència amb una sessió del 
CEC, es prioritza la sessió del centre. 

● Participar de manera voluntària i discrecional en les convocatòries d’altres actes que 
dugui a terme el Consell Escolar Municipal de districte (anàlisi i elaboració de 
documents, plenaris, etcètera) i el CEC (actes acadèmics o altres). 

● Fomentar la implicació dels centres en les propostes d’àmbit educatiu o territorial 
vinculades als diversos serveis, equipaments i projectes de districte i de ciutat. 

Normes reguladores 

El funcionament de la representació municipal als centres docents de la ciutat de 
Barcelona està regulat, a més de per la normativa vigent (LODE, LOE, LEC, LOMCE), per les 
bases per a la provisió de representants municipals als consells escolars dels centres 
docents de Barcelona (Gaseta Municipal del 3 d’octubre de 2017) i les resolucions dels 
organismes competents. 

El mandat de cada representant municipal té una vigència de quatre anys i pot ser 
prorrogable, si així es considera, per anualitats. 

Anualment es revisarà la vigència dels criteris de valoració, especialment l’adscripció al 
districte. Els canvis en els criteris originals poden comportar el desplaçament de districte o 
la revocació del nomenament com a representant municipal. 

En cas de vinculació directa amb el centre (escolarització de fills, treball de familiars de 
primer grau, o similars), es farà el canvi de centre. 

La tasca de la persona representant municipal és voluntària i no es compta en l’horari 
laboral. 

La gratificació que es percebrà com a representant municipal estarà vinculada al nombre 
de sessions dels centres assignats. La gratificació serà de 130,72 €/sessió, amb un màxim 
de 653,62 € per centre i any. Aquesta gratificació podrà ser actualitzada anualment amb 
els valors que s’aprovin en el pressupost municipal. 

La comprovació del nombre de sessions per al còmput de la gratificació es verificarà 
mitjançant les fitxes realitzades per cada centre, que s’hauran d’haver introduït a 
l’aplicació COES en el termini d’una setmana després de cada sessió o, en tot cas, sempre 
abans de la data que la Secretaria del CEMB fixi com a termini improrrogable de cada 
trimestre escolar. Aquesta data màxima es comunicarà mitjançant l’espai de treball i/o 
per correu electrònic. 

Sense aquestes fitxes no es podrà tramitar la gratificació corresponent. 

L’incompliment de las tasques i les funcions assignades pot comportar la suspensió de la 
gratificació i la revocació del nomenament. 
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Informació dels centres: les fitxes 

Una de les responsabilitats bàsiques del / de la representant municipal és emplenar unes 
fitxes o qüestionaris sobre determinats aspectes del funcionament del consell escolar i del 
centre. Aquestes fitxes són la base de l’elaboració dels informes sobre funcionament dels 
centres de la ciutat que periòdicament fa el Consell Escolar Municipal de Barcelona i els 
consells escolars municipals de districte. 

Habitualment les fitxes són de tres tipus: 

● La fitxa de sessió del consell escolar de centre, comissions de treball o similar que s’ha 
d’emplenar en el termini fixat en les presents instruccions.  

● La fitxa resum del curs, que s’ha d’emplenar sota requeriment i en el termini fixat per 
la Secretaria del Consell Escolar Municipal de Barcelona. 

● La fitxa de recollida de dades sobre un tema puntual (renovació electoral dels consells 
de centre, renovació de direccions, seguiment de l’ús social de les instal·lacions del 
centre, etcètera), que s’ha de lliurar en el termini establert a la Secretaria del Consell 
Escolar Municipal de Barcelona, per correu electrònic. 

Emplenar la fitxa és responsabilitat del / de la representant municipal, no del centre, i cal 
fer-ho amb cura tant formalment com en el contingut (respostes completes i coherents en 
els diversos apartats, conceptes clars, etcètera). 

Recursos i activitats de suport a la representació municipal als centres docents 

● La principal eina de suport i comunicació és l’espai de treball col·laboratiu CEMRM. La 
secretaria del CEMB i les secretaries dels CEMD aniran publicant documentació, 
legislació, avisos, informacions, agenda, etcètera, en els espais respectius (ciutat o 
districtes). 

● La comunicació dels representants municipals amb les secretaries del CEMB i els 
CEMD es farà preferiblement a través de l’espai de treball col·laboratiu CEMRM i per 
correu electrònic. 

● L’assessorament es farà principalment via espai de treball col·laboratiu CEMRM i per 
correu electrònic. 

● Formació i coordinació: sessions presencials d’àmbit de ciutat i sessions de districte. 

● Web:  http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ 

● Espai de treball col·laboratiu: www.bcn.cat/cemrm. 

● Adreça electrònica: cemrrmm@bcn.cat          Tel.: 934 023 565 / 934 023 575 

http://www.bcn.cat/cem
http://www.bcn.cat/cemrm
mailto:cemrrmm@bcn.cat
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Al llarg d’aquest curs 2018-2019 s’ha continuat potenciant l’ús de la pàgina web del 

CEMB com a element de comunicació amb la ciutadania: publicació dels ordres del dia 

dels plenaris i les comissions permanent, publicació de notícies d’especial rellevància, 

espai de comunicació dels deu CEMD... 

Per altra banda, la pàgina web ha estat també el punt d’entrada a la plataforma 

Decidim Barcelona, que s’ha utilitzat en el procés electoral de renovació dels CEMD i 

el CEMB. 

Web del CEMB: 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca 

 

Web de la plataforma Decidim Barcelona. CEMB: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca
https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB
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ANNEX DOCUMENTAL 2 

 

INFORME ELECCIONS PER RENOVAR ELS CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE, 
CEMD I CEMB, 2018-2019 

Consideracions Prèvies 

 

Els consells escolars de centre, malgrat la disminució de competències que suposa l’aplicació de la 

LOMCE, són l’únic òrgan col·lectiu de participació amb representació de tota la comunitat escolar 

del centre, i és rellevant que els seus membres siguin tan representatius com sigui possible. Per 

tant, les eleccions per a la renovació dels consells escolars són un moment important de 

participació de la comunitat educativa, especialment per als sectors no professionals. 

Les dades de participació resultants, pel que fa a les eleccions als consells escolars de centre, són 

molt baixes, de manera que se segueix la tendència que es detecta històricament, sobretot en el 

sector de famílies en els centres de secundària. En les eleccions als consells escolars municipals de 

districte (CEMD) i al Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) caldrà tenir en compte que, 

per primera vegada, a més de la participació presencial habitual, s’ha fet servir la plataforma 

decidim.barcelona a fi de permetre la participació telemàtica. Caldrà, per tant, fer una anàlisi 

acurada del seu impacte, tant quantitatiu com sobretot qualitatiu, en la participació dels diferents 

sectors de la comunitat educativa. 

Si pretenem que els consells escolars (de centre, de districte, de la ciutat) esdevinguin veritables 

fòrums de participació i d’empoderament de la comunitat educativa, cal continuar treballant, 

conjuntament amb el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), com a administració responsable, 

per revertir la baixa participació en les eleccions als consells escolars de centre. D’altra banda, 

considerem que la implantació i el desenvolupament de les eines de participació electrònica ha de 

permetre una millora substancial, tant quantitativa com qualitativa, de la participació. 

Aquest informe recull les consideracions del CEMB a l’entorn del desenvolupament del procés 

electoral 2018-2019 i les seves recomanacions i indicacions per millorar el procés electoral, 

rendibilitzar al màxim els esforços que s’esmercen per part de les administracions, els centres i 

totes les persones que d’una manera o altra s’hi impliquen, i perquè els consells escolars 

esdevinguin eines útils al servei de la seva comunitat educativa. 

 

 

  



 
 

94 

ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE 
 
 
Convocatòria 
 

El procés electoral s’inicia amb la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix 

el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells electorals dels centres 

públics i privats sostinguts amb fons públics. 

 

Consideracions 
 

1. Es torna a produir l’inconvenient que la resolució de convocatòria remet a la resolució 

del 2014. És un element de dificultat i d’incomoditat per als usuaris que es pot evitar 

fàcilment incloent en la mateixa resolució uns annexos específics. Tornem a recomanar 

que en properes ocasions la resolució no remeti, pel que fa a l’annex que concreta els 

procediments, a una resolució anterior. 

 

2. Pel que fa al sistema de votació, en l’article 4.7 de l’annex a la Resolució 

ENS/2160/2014, de 16 de setembre, s’estableix que les votacions són personals, 

directes i secretes i que no s’admet la delegació de vot ni el vot per correu. L’apartat 6 

del mateix article estableix que el període de votació ha de ser ininterromput. A partir 

de les consultes rebudes i del transcurs mateix del procés electoral, així com sobretot a 

partir de les dades baixíssimes de participació d’aquest procés, el CEMB recomana fer 

una revisió en profunditat del sistema de votació. Cal facilitar la participació al màxim, 

sobretot del sector de famílies, que dona l’índex de participació més baix. En aquest 

sentit, recomanen ampliar la jornada electoral, el vot per correu i, sobretot, implantar 

sistemes electrònics de votació. L’experiència de l’ús de la plataforma 

decidim.barcelona en les eleccions als CEMD i el CEMB així ho indica clarament. També 

considerem que caldria facilitar la participació en les meses electorals, ja que creiem 

que aquestes eleccions haurien de comportar els mateixos drets per als membres de 

les meses que qualsevol altre procés electoral reglat. 
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Tasques del CEMB 
 

En aquest procés electoral, el CEMB ha dut a terme les tasques següents: 

Informació i atenció a la comunitat educativa 

Per agilitzar i sistematitzar la gestió de les consultes dels diferents agents s’ha habilitat una adreça 

de correu específica, cemeleccions@bcn.cat. Això ens ha permès fer un control i una anàlisi de les 

consultes, de cara a preveure'n millores per a ocasions futures. 

S’ha continuat amb l’atenció telefònica i sempre que ha estat possible s’han intentat derivar les 

consultes a la via escrita (correu electrònic) per facilitar la sistematització de les respostes. 

Considerem que cal potenciar aquesta via tant per racionalitzar i rendibilitzar la feina de la 

Secretaria del CEMB com per incrementar el grau de rigor i concreció de les consultes dels 

diversos agents i també el de les respostes que es donen des d’aquesta Secretaria.  

Tanmateix, en aquesta convocatòria ha estat especialment rellevant la coordinació entre els CEMB 

i el CEB. Així, s’han derivat sempre que ha estat possible les consultes i els dubtes presentats pels 

centres o altres membres de la comunitat educativa cap el CEB, Administració responsable dels 

centres i de la gestió del procés electoral en els centres esmentats. No obstant això, cal aprofundir 

i millorar aquesta coordinació entre el CEMB i el CEB, perquè la feina de tothom sigui encara més 

eficaç i el servei a la comunitat educativa sigui més efectiu. 

Atenció als representants municipals en els consells escolars de centre 

Els representants municipals als consells escolars dels centres públics (els centres privats 

sostinguts amb fons públics no tenen aquesta figura a partir de l’aplicació de la LOMCE) són 

elements cabdals en la relació entre els centres i l’Administració municipal. L’espai de treball 

col·laboratiu CEMRM s’ha utilitzat com a eina de comunicació i coordinació de l’activitat dels 

representants municipals. 

Es va enviar a totes les direccions de centres la ratificació del nomenament dels representants 

municipals a l’efecte de renovar el seu nomenament com a membres del consell escolar del 

centre. 

Els representants municipals han recollit la informació sobre la sessió de constitució dels nous 

consells escolars de centre en una aplicació ad hoc dins l’espai de treball CEMRM. També van 

recollir la informació relativa a les persones candidates que es presentaven a les eleccions als 

CEMD, amb vista a garantir la protecció de les seves dades personals i per agilitzar l’elaboració 

dels cens de les assemblees dels diferents sectors, cosa que ha estat especialment rellevant 

aquesta vegada, amb un calendari molt més curt, com explicarem més endavant, i amb la 

implantació de les eines de suport electrònic a la votació. La tasca dels representants municipals 

es valora molt positivament. 

file:///C:/Users/anh8339/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BKS2N5KI/cemeleccions@bcn.cat
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Coordinació amb el CJB per promocionar la participació estudiantil en les eleccions i en la formació 

dels representants estudiantils electes 

El CEMB ha col·laborat amb el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i la Regidoria d’Infància, 

Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona en la campanya de promoció de la participació 

estudiantil en les eleccions a consells escolars de centre, amb la redacció d’una carta signada per 

la regidora de l’àrea, el comissionat d’Educació i Universitats i el president del CJB, així com en la 

producció dels materials de difusió. 

El CEMB ha col·laborat amb el CJB i la Regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran de l’Ajuntament 

de Barcelona en la preparació dels materials i en l’organització de la jornada de formació per a 

representants estudiantils electes dels consells escolars de centre que es va celebrar el 26 

d’octubre de 2018, amb una assistència molt nombrosa. 

Es considera que cal mantenir i incrementar la col·laboració entre el CEMB i el CJB pel que fa a la 

representació estudiantil en els consells escolars. S’està treballant en el disseny d’un pla de 

formació dels estudiants que superi el marc de les eleccions a consells escolars de centre, perquè 

esdevingui una eina efectiva de foment de la participació i per estendre-la des de l’àmbit dels 

centres al dels CEMD i el CEMB.  

 

Procés de renovació dels CEMD 
 

El procés de renovació dels CEMD s’ha coordinat conjuntament entre les secretaries del CEMB i els 

CEMD. Val a dir que, en aquesta ocasió, la convocatòria d’eleccions municipals per al 26 de maig 

de 2019 ha condicionat el calendari de la renovació dels CEMD i el CEMB. S’ha treballat amb 

l’objectiu de constituir el nou CEMB abans de l’inici de la campanya electoral municipal. Això ha 

obligat a condensar el procés de renovació dels CEMD en dos mesos, quan en convocatòries 

anteriors s’havia allargat força més, fins a quatre mesos. A més, per primera vegada s’han utilitzat 

les eines de suport electrònic a la votació de la plataforma decidim.barcelona. Això ha suposat que 

les secretàries i els secretaris dels CEMD hagin hagut de rebre formació específica per a la gestió 

de la plataforma i que s’hagi hagut de sistematitzar sobretot el procés d’elaboració dels cens, de 

presentació i verificació de candidatures i el d’escrutini, car han conviscut la votació tradicional 

presencial i amb butlleta amb el suport electrònic a la votació.  

El procés s’ha desenvolupat segons el calendari següent:  

 

Calendari electoral de renovació dels consells escolars municipals de districte 
 

Període electoral del 8 de gener al 8 de març de 2019 

 Inici del procés electoral, 8 de gener. 
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 Comunicació dels centres a la secretaria del CEMD dels representants dels consells escolars de 

centre, AFA i associacions d’alumnat: fins a l’11 de gener (els consells escolars de centres 

hauran d’haver escollit, en la sessió de constitució, un representant per a cada sector per 

formar les assemblees respectives de districte). 

 Exposició del cens electoral (assemblees), del 14 de gener al 18 de gener. 

 Període d’al·legacions al cens electoral, fins al 23 de gener. 

 Resolució d’al·legacions, fins al 25 de gener. 

 Presentació de candidatures, del 28 al 31 de gener. 

 Constitució de meses electorals, votacions electròniques, votacions presencials (assemblees): 

de l’1 al 8 de febrer. 

 Publicació de resultats provisionals: 11 de febrer. 

 Període d’impugnacions dels resultats electorals: del 12 al 15 de febrer. 

 Resolució d’impugnacions: abans del 19 de febrer. 

 Nominació dels representants sindicals, municipals, de l’Administració educativa i d’entitats 

ciutadanes: abans del 19 de febrer. 

 Constitució dels consells escolars municipals de districte, segons el calendari de cada 
districte: fins al 8 de març. 

 

En aquesta convocatòria, l’aplicació de la nova normativa ha permès agilitzar la presentació de 

candidatures, que es podia fer directament a través de la plataforma decidim.barcelona. Els 

candidats i les candidates podien, també, publicar la motivació de la seva candidatura i la 

documentació que consideressin convenient. Tot i això, en alguns casos s’ha hagut de convocar 

alguna assemblea extraordinària, en no cobrir-se totes les vacants amb l’assemblea presencial 

ordinària ni amb el suport electrònic a la votació. Això fa evident una situació de baixa participació 

en alguns sectors sobre la qual cal continuar treballant per revertir-la.  
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Dades de participació a les eleccions per renovar els Consells Escolars Mmunicipals de 
Districte2 
 

CEMD DE CIUTAT VELLA

Data de constitució del nou CEMD: 14/3/2019 

Incidències: Es van dur a terme cinc votacions de repesca per cobrir nou vacants. Només es va 

poder cobrir una vacant.  

Comentaris/valoracions de la secretaria del CEMD: Cal destacar, com cada any, la baixa 

participació del sector de l’escola concertada en la presentació de candidatures i en les votacions.  

En general, el suport electrònic ha fet augmentar, en alguns casos, la participació en les votacions, 

sobretot per part de les direccions i docents del sector públic. 

CEMD DE L’EIXAMPLE

 

Data de constitució del nou CEMD: 4/3/2019 

Incidències: *Vot en blanc. 

                                                           
2 Resultats de les eleccions pels diferents CEMD: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB 

 

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 17 1 2 0 2 11,76% 1 0

AFA 12 2 2 3 5 41,67% 1 0

Estudiants 12 2 3 0 3 25,00% 1 0

Ass. estudiants 1 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 30 2 1 10 11 36,67% 1 0

Direccions 34 3 6 9 15 44,12% 3 0

PAS 17 2 0 4 4 23,53% 1 0

Famílies 4 2 2 0 2 50,00% 2 0

AFA 5 1 0 1 1 20,00% 1 0

Estudiants 3 0 0 0 0 0,00% 0 1

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 5 0 0 0 0 0,00% 0 2

Titulars 13 1 0 2 2 15,38% 1 1

PAS 3 0 0 0 0 0,00% 0 1

TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT
SUPORT 

ELECTRÒNIC

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 27 2 4 6 10 26,00% 1 1

AFA 22 0 0 0 0 0,00% 0 1

Estudiants 8 1 0 1 1 3,00% 1 2

Ass. estudiants 0 2

Docents 29 2 10 4 14 37,00% 2 2

Direccions 38 3 12 15 27 71,00% 2 2

PAS 18 0 1* 0 1* 3,00% 0 1

Famílies 7 2 0 3 3 9,00% 1 2

AFA 8 3 2 4 6 17,00% 2 2

Estudiants 7 2 1 0 1 3,00% 1 2

Ass. estudiants 0 2

Docents 11 0 0 0 0 0,00% 0 2

Titulars 30 2 4 1 5 14,00% 2 2

PAS 8 1 1 0 1 3,00% 1 1

TOTAL ELECTES 

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT
SUPORT 

ELECTRÒNIC
VACANTS
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Comentaris/valoracions de la secretaria del CEMD: Assemblees de sectors públics, 4/2/2019 
(repesca del sector d’AFA públic, 19/2/2019). Assemblees de sectors concertats, 5/2/2019 
(repesca del sector de docents concertat, 19/2/2019). 

 

CEMD DE SANTS-MONTJUÏC

 

 

CEMD DE LES CORTS

Data de constitució del nou CEMD: 4/3/2019 

CEMD DE SARRIÀ - SANT GERVASI

Data de constitució del nou CEMD: 26/2/2019 

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 23 2 4 0 4 17,00% 2

AFA 16 0 0 0 0 0,00% 0

Estudiants 9 3 2 0 2 22,00% 3

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 23 2 3 0 3 13,00% 2

Direccions 44 1 11 0 11 25,00% 1

PAS 11 0 0 0 0 0,00% 0

Famílies 3 0 0 0 0 0,00% 0

AFA 1 0 0 0 0 0,00% 0 1

Estudiants 2 1 1 0 1 50,00% 1 2

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0

Docents 4 1 1 0 1 25,00% 1

Titulars 7 0 0 0 0 0,00% 0

PAS 3 0 0 0 0 0,00% 0

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT
SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 6 3 0 3 3 50,00% 1 0

AFA 5 3 1 1 2 40,00% 1 0

Estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Ass. estudiants 1 1 0 1 1 100,00% 1 1

Docents 4 2 0 2 2 50,00% 2 0

Direccions 16 3 1 3 4 25,00% 3 0

PAS 1 1 0 0 0 0,00% 0 1

Famílies 4 1 0 1 1 25,00% 1 0

AFA 5 2 0 2 2 40,00% 2 0

Estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 4 1 0 1 1 25,00% 1 1

Titulars 13 3 1 1 2 15,00% 3 0

PAS 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 5 1 1 1 2 40,00% 1 0

AFA 5 1 1 1 2 40,00% 1 0

Estudiants 3 2 1 0 1 33,00% 1 0

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 2 2

Docents 8 2 0 2 2 25,00% 1 0

Direccions 6 1 1 0 1 17,00% 2 1

PAS 4 0 0 0 0 0,00% 0 0

Famílies 3 1 0 1 1 33,00% 1 0

AFA 3 1 1 0 1 33,00% 1 0

Estudiants 4 0 0 0 0 0,00% 0 0

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 2 2

Docents 5 2 0 4 4 80,00% 1 0

Titulars 4 3 3 1 4 100,00% 2 0

PAS 4 1 1 1 2 50,00% 1 0

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t
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Incidències: En dos sectors es va haver de celebrar una sessió extraordinària de vot perquè no van 
votar ni presencialment ni electrònicament. 
 
 
CEMD DE GRÀCIA

Data de constitució del nou CEMD: 15/3/2019 

CEMD D’HORTA-GUINARDÓ 

 
Data de constitució del nou CEMD: 6/3/2019 

Incidències: Durant el procés electoral no s’han produït incidències destacables. 

Comentaris/valoracions de la secretaria del CEMD: Cal fer una reflexió profunda sobre la 

participació del sector d’estudiants, i també cal valorar positivament la implantació de la 

plataforma decidim.barcelona en el procés electoral. 

 

 

 

 

 

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 21 4 0 13 13 61,90% 3 0

AFA 12 0 0 0 0 0,00% 0 0

Estudiants 2 0 0 0 0 0,00% 0 1

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 18 1 1 1 2 11,10% 1 2

Direccions 31 1 5 1 6 19,30% 1 2

PAS 5 0 0 0 0 0,00% 0 0

Famílies 7 1 1 0 1 14,20% 1 0

AFA 4 0 0 0 0 0,00% 0 1

Estudiants 6 0 0 0 0 0,00% 0 1

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 10 0 0 0 0 0,00% 0 0

Titulars 12 1 7 0 7 58,30% 1 0

PAS 10 1 2 0 2 20,00% 1 0

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
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c

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 23 1 1 0 1 4,34% 1 1

AFA 20 1 0 0 0 0,00% 0 1

Estudiants 8 0 0 0 0 0,00% 0 2

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 2

Docents 27 2 1 0 1 3,70% 1 2

Direccions 44 3 15 0 15 34,09% 3 3

PAS 14 1 0 0 0 0,00% 0 1

Famílies 6 4 0 1 1 16,66% 1 2

AFA 3 0 0 0 0 0,00% 0 1

Estudiants 3 0 0 0 0 0,00% 0 2

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Docents 6 2 0 2 2 33,33% 1 1

Titulars 33 3 2 2 4 12,12% 2 2

PAS 7 0 0 0 0 0,00% 0 0

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT

S
ec
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r 

C
o
n
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a
t
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CEMD DE NOU BARRIS

 

Data de constitució del nou CEMD: 6/3/2019 

CEMD DE SANT ANDREU

Data de constitució del nou CEMD: 6/3/2019 

CEMD DE SANT MARTÍ

Data de constitució del nou CEMD: 25/2/2019 

 

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 16 1 1 0 1 6,25% 1 1

AFA 13 2 2 3 5 38,46% 1 0

Estudiants 5 1 1 0 1 20,00% 1 1

Ass. estudiants 1 1 0 1 1 100,00% 1 1

Docents 16 1 2 1 3 18,75% 1 0

Direccions 54 4 4 8 12 22,22% 3 0

PAS 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Famílies 0 0 1

AFA 0 0 1

Estudiants 0 0 2

Ass. estudiants 0 0 2

Docents 0 0 1

Titulars 19 2 1 1 2 10,52% 1 0

PAS 0 0 1

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
li
c

ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 25 2 4 11 15 60,00% 2 0

AFA 22 1 0 1 1 4,54% 1 1

Estudiants 7 0 0 0 0 0,00% 0 3

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Docents 30 2 2 10 12 40,00% 2 0

Direccions 42 2 2 4 6 14,28% 4 3 (ja cobertes)

PAS 17 0 0 0 0 0,00% 0 0

Famílies 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

AFA 1 1 0 1 1 100,00% 1 0

Estudiants 1 1 1 0 1 100,00% 1 0

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Docents 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

Titulars 6 3 0 6 6 100,00% 2 0

PAS 0 0 0 0 0 0,00% 0 0

CANDIDATURES VOT

S
ec

to
r 

C
o
n

ce
rt

a
t

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
ec

to
r 

p
ú

b
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c

ASSEMBLEA CENS

%

PARTICIPACIÓ

Famílies 33 4 1 6 7 23,10% 1 0

AFA 21 2 1 2 3 33,33% 1 0

Estudiants 8 2 0 1 1 12,50% 1 0

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 - 10 2

Docents 34 2 2 4 6 17,64% 2 0

Direccions 74 2 2 11 13 17,56% 2 2

PAS 17 1 0 2 2 11,76% 1 1

Famílies 5 1 1 1 2 40,00% 1 0

AFA 3 1 0 1 1 33,33% 1 1

Estudiants 4 1 0 1 1 25,00% 1 0

Ass. estudiants 0 0 0 0 0 - 0 2

Docents 7 1 1 1 2 28,57% 1 1

Titulars 20 4 2 1 3 15,00% 2 0

PAS 3 0 0 0 0 0,00% 0 2

S
ec
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r 
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n
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a
t

SUPORT 

ELECTRÒNIC
TOTAL ELECTES VACANTS

S
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p
ú
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ASSEMBLEA CENS CANDIDATURES VOT



 
 

102 

ELECCIONS PER RENOVAR EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA3 
 

Un cop constituïts els CEMD es va iniciar el procés electoral per a la renovació del CEMB, que s’ha 

desenvolupat segons el calendari següent, presentat a la Comissió de Participació, Comissió 

Permanent i Plenari del CEMB: 

 

CALENDARI ELECTORAL DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA 2019 
 

 Període electoral per a la renovació del CEMB: del 14 de febrer al 2 de maig de 2019. 

 Comissió Permanent: validació de la llista de membres del CEMB afectats per la 

renovació: 14 de febrer. 

 Comunicació als membres del Plenari: 15 de febrer. Reclamacions: fins al 22 de febrer. 

Resolució de reclamacions: fins al 25 de febrer. 

 Data límit per a la constitució dels nous CEMD i comunicació a la secretaria del CEMB 

dels representants de cada sector en les assemblees respectives: 8 de març. 

 Exposició del cens electoral per sectors (assemblees): 11 de març.  

 Reclamacions: fins al 15 de març. Resolucions: fins al 18 de març. 

 Termini de presentació candidatures: del 19 al 22 de març. 

 Publicació de candidatures: 25 de març. 

 Votacions presencials (assemblees) i suport electrònic a la votació: 

o Assemblees presencials 

El dimarts 26 de març 

- Assemblea del sector de direccions de centres públics: 9.30 hores 
- Assemblea del sector de titularitats de centres concertats: 10.30 

hores. 
- Assemblea del sector de PAS de centres públics: 11.00 hores. 
- Assemblea del sector de PAS de centres concertats: 11.30 hores.  
- Assemblea del sector de professorat de centres públics: 17.30 

hores. 

                                                           
3
 Tota la informació s’ha publicat a la plataforma decidim.barcelona: 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB. 
I al web del CEMB: http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/eleccions-consell-escolar-
municipal-de-barcelona-0. 
 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/CEMB
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/eleccions-consell-escolar-municipal-de-barcelona-0
http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca/eleccions-consell-escolar-municipal-de-barcelona-0
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- Assemblea del sector de professorat de centres concertats: 18.00 
hores. 
 

El dimecres 27 de març 
 

- Assemblea del sector de famílies de centres públics: 17.30 hores. 
- Assemblea del sector de famílies de centres concertats: 18.15 

hores. 
- Assemblea del sector de l’alumnat de centres públics: 19.00 hores 
- Assemblea del sector de l’alumnat de centres concertats: 19.30 

hores. 
 

o Suport electrònic a la votació: del dijous 28 de març al dimarts 2 d’abril. 
 

 Publicació de resultats: 3 d’abril. Reclamacions: fins al 9 d’abril. Resolucions: fins el 10 

d’abril.  

 Proclamació de resultats definitius: 11 d’abril. 

 Constitució del nou Consell Escolar Municipal de Barcelona: 2 de maig de 2019. 

 

El CEMB ha fet les comunicacions entorn d’aquest procés electoral a través de correu electrònic, 

mitjançant documents exposats a la seu del CEMB i a través de la plataforma decidim.barcelona.  

S’ha publicat també tota la informació al web del CEMB 

(http://ajuntament.barcelona.cat/consellescolarmunicipal/ca). 

S’ha habilitat una adreça de correu electrònic especifica (cemeleccions@bcn.cat) per recollir les 

comunicacions al CEMB (reclamacions, presentació de candidatures...), així com a través de la 

plataforma decidim.barcelona. 
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Places que cal proveir per al mandat 2019-2023 (membres del Plenari que acaben el seu 

mandat) 

 
Sector Públic :   
 
Places que cal proveir per votació 
 
Estudiants: 1 
Famílies: 1 
Docents: 1 
Direccions: 2 
Pas: 1 
 
Places que cal proveir per designació de les entitats 
 
Associacions d’estudiants: 1 
Afa: 1 
 
 
Sector Concertat: 
 
Places que cal proveir per votació 
 
Alumnat: 1 
Famílies: 1 
Docents: 1 
Titulars: 2 
Pas: 1 
 
Places que cal proveir per designació de les entitats 
 
Associació d’estudiants: 1 
Afa: 1 
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CANDIDATURES 

FAMÍLIES SECTOR PÚBLIC (1 vacant mandat 2019-2023)  

Alonso Ferreras, Miquel  

Boghos, Delphine 

de Nicolás Labella, Sílvia  

Escutia Garcia, David 

Mussach Rodríguez, Paul 

Riera Pérez, Albert  

Ruiz Reina, Montserrat  

Assemblea presencial: el dimecres 27 de març, 17.30 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

ESTUDIANTS SECTOR PÚBLIC (1 vacant mandat 2019-2023) 

Ben Khattou Karchi, Youssef 

Castaño Amat, Victor  

Conte Carbonell, Manuel  

Vacants sobrevingudes que cal proveir amb mandat fins al 2021 

Sector Public 
 
Places que cal proveir per designació de les entitats 
 
Associacions d’estudiants: 1 
 
Sector Concertat 
 
Places que cal proveir per votació 
 
Alumnat: 1  
Docents: 1  
 
Places que cal proveir per designació de les entitats 

Associació d’estudiants: 1  
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Roglán Santateresa, Guillem 

Sala Palos, Oriol  

Assemblea presencial: el dimecres 27 de març, 19.00 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

DOCENTS SECTOR PÚBLIC (1 vacant mandat 2019-2023) 

Comas Morros, Carolina  

Iriarte Martínez, Luis 

Rodríguez Rodríguez, Vanessa  

Vidal Galiano, Silvia  

Assemblea presencial: el dimarts 26 de març, 17.30 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

PAS SECTOR PÚBLIC (1 vacant mandat 2019-2023) 

Clemente Vives, Laura Esther  

Garangou Sánchez, Elena 

Assemblea presencial: el dimarts 26 de març, 11.00 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

DIRECCIONS SECTOR PÚBLIC (2 vacants mandat 2019-2023) 

Costa Renart, Isabel  

Reverter Valls, Enric 

Roca i Parpal, Maria  

Ruiz Rodon, Astrid  

Viñas Rodríguez, Domitila  

Assemblea presencial: el dimarts 26 de març, 9.30 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 
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FAMÍLIES SECTOR CONCERTAT (1 vacant mandat 2019-2023) 

Carnero Rivas, Rubén 

Quintana Duran, Jordi  

Solé Rubiella, Oriol 

Assemblea presencial: el dimecres 27 de març, 18.15 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

ESTUDIANTS SECTOR CONCERTAT (1 vacant mandat 2019-2023; 1 vacant mandat 2019-2021) 

Corchón Franco, Alejandro  

Muñoz i Escoda, Guillem  

Niebla González, Jordi  

Purroy Solans, Xavier  

Assemblea presencial: el dimecres 27 de març, 19.30 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

DOCENTS SECTOR CONCERTAT (1 vacant mandat 2019-2023; 1 vacant mandat 2019-2021) 

0 candidatures. 

No hi haurà suport electrònic a la votació perquè no s’ha presentat cap candidatura. 

En l’assemblea presencial de docents de centres concertats (el dimarts 26 de març a les 18.00 
hores) es procurarà que aquestes dues vacants es puguin cobrir mitjançant l’elecció parcial que 
preveu l’article 15.3 del Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, en què tots els membres 
del cens es consideren electors i elegibles.  

PAS SECTOR CONCERTAT (1 vacant mandat 2019-2023) 

0 candidatures. 

No hi haurà suport electrònic a la votació perquè no s’ha presentat cap candidatura. 

En l’assemblea presencial de docents de centres concertats (el dimarts 26 de març a les 11.30 
hores) es procurarà que aquesta vacant es pugui cobrir mitjançant l’elecció parcial que preveu 
l’article 15.3 del Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, en què tots els membres del 
cens es consideren electors i elegibles. 
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TITULARS SECTOR CONCERTAT (2 vacants mandat 2019-2023) 

Bayo Gesa, Ana  

Martínez Casanovas, Marta  

Maza Grau, Eduard  

Navarro i Oller, Oriol  

Regí Rodríguez, Coral 

Vila Font, Jordi  

Assemblea presencial: el dimarts 26 de març, 10.30 hores. Plaça d’Espanya, 5, 1a planta (Sala 
Nova). 

Suport electrònic a la votació: de les 00.00 hores del 28 de març a les 24.00 hores del 2 d’abril. 

 

ACTES D’ESCRUTINI (VOT PRESENCIAL I SUPORT ELECTRÒNIC A LA VOTACIÓ) 
 

1. Assemblea de directors/ores provinents dels consells escolars dels centres docents públics 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència 

del secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les 

candidates de l’ASSEMBLEA DE DIRECCIONS provinents dels consells escolars dels 

centres docents públics, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars 

municipals i territorials i el Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar 

Municipal de Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 

BARCELONA. 

 

Candidatures Vots presencials 
Suports 

electrònics 
TOTAL 

Costa Renart, Isabel 0 2 2 

Reverter Valls, Enric 0 2 2 

Roca i Parpal, Maria 0 6 6 

Ruiz Rodon, Àstrid 0 4 4 

Viñas Rodríguez, Domitila 0 2 2 
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Vacants: 2 amb mandat 2019-2023 

En conseqüència, és ELEGIT el candidat: 

Roca i Parpal, Maria 

Ruiz Rodon, Àstrid 

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats i les candidates:  

Costa Renart, Isabel 

Reverter Valls, Enric 

Viñas Rodríguez, Domitila 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la 

Secretaria del CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

 

2. Assemblea de docents provinents dels consells escolars dels centres docents públics 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència 

del secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les 

candidates de l’ASSEMBLEA DE DOCENTS provinents dels consells escolars dels centres 

docents públics, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i 

territorials i el Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 
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Candidatures Vots presencials 
Suports 

electrònics 
TOTAL 

Comas Morros, Carolina 0 4 4 

Iriarte Martínez, Luis 0 2 2 

Rodríguez Rodríguez, Vanessa 0 1 1 

Vidal Galiano, Sílvia 0 1 1 

 

Vacants: 1 mandat 2019-2023 

En conseqüència, és ELEGIT el candidat: 

Comas Morros, Carolina  

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats i les candidates:  

Iriarte Martínez, Luis 

Rodríguez Rodríguez, Vanessa 

Vidal Galiano, Sílvia 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la 

Secretaria del CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari  

 

 

3. Assemblea de famílies provinents dels consells escolars dels centres docents públics 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència 

del secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les 

candidates de l’ASSEMBLEA DE FAMÍLIES provinents dels consells escolars dels centres 

docents públics, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i 

territorials i el Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 
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Candidatures Vots presencials 
Suports 

electrònics 
TOTAL 

Alonso Ferreras, Miquel 0 1 1 

Boghos, Delphine 0 1 1 

de Nicolàs Labella, Sílvia 0 1 1 

Escutia Garcia, David 0 1 1 

Mussach Rodríguez, Paul 2 4 6 

Riera Pérez, Albert 1 1 2 

Ruiz Reina, Montserrat 1 0 1 

 

Vacants: 1 mandat 2019-2013. 

 

En conseqüència, és ELEGIT el candidat: 

Mussach Rodríguez, Paul 

 

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats i les candidates:  

Riera Pérez, Albert 

Alonso Ferreras, Miquel 

Boghos, Delphine 

de Nicolàs Labella, Sílvia 

Escutia Garcia, David 

Ruiz Reina, Montserrat 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la 

Secretaria del CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 
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4. Assemblea d’estudiants provinents dels consells escolars dels centres docents públics 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència 

del secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les 

candidates de l’ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS provinents dels consells escolars dels centres 

docents públics, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i 

territorials i el Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Candidatures Vots presencials 
Suports 

electrònics 
TOTAL 

Ben Khattou Karchi, Youssef 0 0 0 

Castaño Amat, Víctor 1 0 1 

Conte Carbonell, Manuel 1 0 1 

Roglán Santateresa, Guillem 1 0 1 

Sala Palos, Oriol 2 0 2 

 

Vacants: 1 mandat 2019-2023 

 

En conseqüència, és ELEGIT el candidat: 

Sala Palos, Oriol 

 

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats:  

Castaño Amat, Víctor 

Conte Carbonell, Manuel 

Roglán Santateresa, Guillem 

Ben Khattou Karchi, Youssef 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la 

Secretaria del CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 
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Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari  

 

 

5. Assemblea de titulars provinents dels consells escolars dels centres docents concertats 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del secretari 

del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les candidates de 

l’ASSEMBLEA DE TITULARS provinents dels consells escolars dels centres docents concertats, 

d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i territorials i el Decret 

20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que hauran de formar 

part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Candidatures Vots presencials Suports electrònics TOTAL 

Bayo Gesa, Ana 0 3 3 

Martínez Casanovas, Marta 0 2 2 

Maza Grau, Eduard 0 3 3 

Navarro i Oller, Oriol 0 5 5 

Regí Rodríguez, Coral 0 7 7 

Vila Font, Jordi 0 3 3 

 

Vacants: 2 mandat 2019-2023 

 

En conseqüència, és ELEGIT el candidat i la candidata: 

Regí Rodríguez, Coral 

Navarro i Oller, Oriol  

 

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats i les candidates:  

Bayo Gesa, Ana 

Maza Grau, Eduard 

Vila Font, Jordi 

Martínez Casanovas, Marta 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 
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Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

 

6. Assemblea del personal d’administració i serveis provinent dels consells escolars dels 

centres docents concertats 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del 

secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les candidates de 

l’ASSEMBLEA DE PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ i SERVEIS provinents dels consells escolars dels 

centres docents concertats, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars 

municipals i territorials i el Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Vacants: 1 mandat 2019-2023. 

 

Com que no s’hi ha presentat cap candidatura, no hi ha hagut cap vot presencial en l’assemblea 

convocada a aquest efecte ni cap suport electrònic, per la qual cosa l’elecció ha quedat deserta. 

 

En conseqüència, es convoca una assemblea extraordinària del PAS provinent dels consells 

escolars dels centres docents concertats per cobrir les vacants existents, mitjançant l’elecció 

parcial que preveu l’article 15.3 del cens del Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, en 

què tots els membres del cens es consideren electors i elegibles. 

 

6.1. Assemblea extraordinària PAS provinents dels consells de centres concertats  

El dilluns 8 d’abril de 2019, 18.30 hores 

Plaça d’Espanya, 5, 4a planta (despatx CEMB) 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 
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6.2. Assemblea extraordinària del personal d’administració i serveis provinent dels consells 

escolars dels centres docents concertats 

 

A Barcelona, a les 18.30 hores del dia 8 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del 

secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les candidates de 

l’ASSEMBLEA de PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ i SERVEIS provinents dels consells escolars dels 

centres docents concertats, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars 

municipals i territorials i el Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Com que no s’ha presentat cap candidatura en el procés electoral ordinari, no hi ha hagut cap vot 

presencial en l’assemblea convocada a aquest efecte ni cap suport electrònic, per la qual cosa 

l’elecció ha quedat deserta.  

 

L’assemblea extraordinària del personal d’administració i serveis provinent dels consells escolars 

dels centres docents concertats procedeix a l’elecció parcial que preveu l’article 15.3 del cens del 

Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, en què tots els membres del cens es consideren 

electors i elegibles, per cobrir les vacants existents. 

 

Assistents 

Montserrat Garcia Arróniz 

 

Resta elegida per al mandat 2019-2023: 

Montserrat Garcia Arróniz, 1 vot. 

 

Resta en reserva:  

Pilar Buil López, 1 vot.  

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

 

7. Assemblea de docents provinents dels consells escolars dels centres docents concertats 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del 

secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les candidates de 
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l’ASSEMBLEA DE PROFESSORAT provinents dels consells escolars dels centres docents 

concertats, d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i territorials i el 

Decret 20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que hauran de 

formar part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Vacants: 1 mandat 2019-2023; 1 mandat 2019-2021 

 

Com que no s’hi ha presentat cap candidatura, no hi ha hagut cap vot presencial en l’assemblea 

convocada a aquest efecte ni cap suport electrònic, per la qual cosa l’elecció ha quedat deserta. 

 

En conseqüència, es convoca una assemblea extraordinària del professorat provinent dels consells 

escolars dels centres docents concertats per cobrir les vacants existents, mitjançant l’elecció 

parcial que preveu l’article 15.3 del cens del Reglament de règim intern del CEMB i els CEMD, en 

què tots els membres del cens es consideren electors i elegibles. 

 

7.1. Assemblea extraordinària de docents provinents dels consells de centres concertats  

 

El dilluns 8 d’abril de 2019, 18.00 hores 

Plaça d’Espanya, 5, 4a planta (despatx CEMB) 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

7.2. Assemblea extraordinària de docents provinents dels consells escolars dels centres 

docents concertats 

 

Atès que no s’ha pogut constituir l’ASSEMBLEA DE PROFESSORAT provinent dels consells escolars 

dels centres docents concertats, convocada a les 18.00 hores del dia 8 d’abril de 2019 per manca 

d’assistència dels seus membres; i  

 

Atès que no s’ha pogut efectuar l’elecció parcial que preveu l’article 15.3 del Reglament de règim 

intern del CEMB i els CEMD  per cobrir les vacants existents en aquest sector, una per al mandat 

2019-2013 i una per al mandat 2019-2021: 

 

La representació del sector de professorat provinent dels consells escolars dels centres docents 

concertats resta VACANT.  

 



 
 

117 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

 

8. Assemblea de famílies provinents dels consells escolars dels centres docents concertats 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del 

secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les candidates de 

l’ASSEMBLEA DE FAMÍLIES provinents dels consells escolars dels centres docents concertats, 

d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i territorials i el Decret 

20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que hauran de formar 

part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Candidatures Vots presencials Suports electrònics TOTAL 

Carnero Rivas, Rubén 0 4 4 

Quintana Durán, Jordi 0 2 2 

Solé Rubiella, Oriol 1 4 5 

 

Vacants: 1 mandat 2019-2023 

 

En conseqüència, és ELEGIT el candidat: 

Solé Rubiella, Oriol  

 

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats:  

Carnero Rivas, Rubén 

Quintana Durán, Jordi 
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Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

 

9. Assemblea de l’alumnat provinent dels consells escolars dels centres docents concertats 

 

A Barcelona, a les 9.30 hores del dia 3 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del 

secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a l’escrutini de l’elecció dels candidats i les candidates de 

l’ASSEMBLEA D’ESTUDIANTS provinents dels consells escolars dels centres docents concertats, 

d’acord amb la normativa vigent sobre els consells escolars municipals i territorials i el Decret 

20/2005 sobre la composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que hauran de formar 

part del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

 

Candidatures Vots presencials Suports electrònics TOTAL 

Corchón Franco, Alejandro 10. 0 11. 1 12. 1 

Muñoz i Escoda, Guillem 13. 0 14. 3 15. 3 

Niebla González, Jordi 16. 1 17. 0 18. 1 

Purroy Solans, Xavier 19. 1 20. 2 21. 3 

 

Vacants: 1 per al mandat 2019-2023; 1 per al mandat 2019-2021 

 

Com que s’ha produït un empat entre les dues candidatures amb més vots, cal convocar 

l’assemblea del sector per determinar l’assignació de mandats.  L’assemblea es convoca el dilluns 

8 d’abril, a les 17.30 hores, a la seu del CEMB, plaça d’Espanya, 5, 4a planta. 

 

En conseqüència, queden en RESERVA els candidats:  

Corchón Franco, Alejandro 

Niebla González, Jordi 
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Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

9.1. Assemblea extraordinària de l’alumnat provinent dels consells escolars dels centres docents 

concertats 

 

A Barcelona, a les 17.30 hores del dia 8 d’abril de 2019, es procedeix, sota la presidència del 

secretari del CEMB, Albert Pérez i Núñez, a la reunió extraordinària de l’ASSEMBLEA 

D’ESTUDIANTS provinents dels consells escolars dels centres docents concertats, d’acord amb la 

normativa vigent sobre els consells escolars municipals i territorials i el Decret 20/2005 sobre la 

composició del Consell Escolar Municipal de Barcelona, que hauran de formar part del CONSELL 

ESCOLAR MUNICIPAL DE BARCELONA. 

Assistents: 

Natàlia Berthet Martí 

Guillem Muñoz i Escoda 

Jordi Niebla González 

 

Atès que els candidats Guillem Muñoz i Escoda i Xavier Purroy Solans han obtingut 3 vots i/o 

suports; i  

Atès que en aquests sectors hi ha 2 vacants per cobrir, 1 per al mandat 2019-2023, i 1 per al 

mandat 2019-2021: 

 

Es procedeix a la votació per determinar l’assignació de mandats.  

Muñoz i Escoda, Guillem: 3 vots. 

Purroy Solans, Xavier: 0 vots. 

 

En conseqüència resten elegits els candidats: 

Mandat 2019-2023: Muñoz i Escoda, Guillem. 

Mandat 2019-2021: Purroy Solans, Xavier. 
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Resta elegit representant del sector d’estudiants procedents de centres concertats en la Comissió 

Permanent del CEMB: 

Muñoz i Escoda, Guillem. 

 

La llista de reserva queda ordenada de la manera següent: 

Reserva núm. 1: Jordi Niebla González (3 vots). 

Reserva núm. 2: Alejandro Corchón Franco (0 vots). 

 

Contra aquests resultats provisionals es poden interposar reclamacions davant de la Secretaria del 

CEMB fins al 9 d’abril de 2019. 

Resolució de reclamacions: fins al 10 d’abril de 2019. 

Publicació dels resultats definitius: 11 d’abril de 2019. 

 

Albert Pérez i Núñez  

Consell Escolar Municipal de Barcelona 

Secretari 

 

 

RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CEMB 
 

La renovació del CEMB també implica la substitució dels membres de la Comissió Permanent que 

són baixa perquè en finalitza el mandat o altres motius. Els diferents sectors que hi participen han 

escollit els seus representants en la Comissió Permanent, que té aquesta composició: 

Presidència  

Ada Colau Ballano, alcaldessa de Barcelona, presidenta del CEMB. 

 

Vicepresidència: 

Laia Ortiz Castellví, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, vicepresidenta del CEMB. 

Mercè Massa Rincón, gerent del CEB, vicepresidenta del CEMB. 

Miquel Àngel Essomba, comissionat d’Educació (vicepresidència delegada). 

 

Secretari: 

Albert Pérez Núñez, secretari del CEMB. 

 

Representants dels docents: 

 

Vacant (sector concertat) 

Carme Alegre Canudas, USTEC (sector públic) 

 

 



 
 

121 

Representants de les famílies 

Andrea Tuset Laborda, FAPAC (sector públic)  

Antonio Guerrero Requena, CCAPAC (sector concertat) 

 

Representants de l’alumnat 

Oriol Sala Palos (sector públic), INS Juan Manuel Zafra 

Guillem Muñoz i Escoda (sector concertat), Escola Joan Pelegrí 

 

Representants PAS 

Araceli Orellana Aranda, CCOO 

 

Representants de la direcció de centres docents públics 

Rafael Ojeda Martínez, CFA Francesc Layret 

 

Representants de les titularitats dels centres docents concertats 

Víctor Ranera Martín, Escola Joan Pelegrí 

 

Regidores de districte 

Gala Pin Ferrando, Ciutat Vella 

Janet Sanz Cid, Nou Barris 

Laia Ortiz Castellví, Sant Andreu 

 

1 regidor/a en representació del grup municipal 

Vacant 

 

Representant de l’administració educativa 

Rosa Artigal Valls 

 

Representants de les institucions i organitzacions 

Francina Martí Cartes, Ass. de Mestres Rosa Sensat  

Ann Desola, Consell de la Joventut de Barcelona  

Núria Garrido Soriano, Universitat Politècnica de Catalunya 

 

  



 
 

122 

DADES DE PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS PER RENOVAR EL CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL DE BARCELONA 
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PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS DEFINITIUS 

 

MEMBRES ELECTES  

El mandat de les persones electes és per al període 2019-2023, excepte les que s’han assenyalat 

amb un asterisc (*), que és per al període 2019-2021. 

 

Provinents de consells escolars de centres públics 

· Famílies 

Mussach Rodríguez, Paul  

· Estudiants 

Sala Palos, Oriol 

· Docents 

Comas Morros, Carolina  

· Direccions 

Roca Parpal, Maria 
Ruiz Rodon, Àstrid  
 
· PAS 

Garangou Sánchez, Elena 

 

Provinents de consells escolars de centres concertats 

· Famílies 

Solé Rubiella, Oriol 

· Estudiants 

Muñoz i Escoda, Guillem 

Purroy Solans, Xavier* 

 

· Docents 

Vacant 

· Titulars 

Regí Rodríguez, Coral  

Navarro i Oller, Oriol 
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· PAS 

Garcia Arroniz, Montserrat 

 

RESERVES 

 

Provinents de consells escolars de centres públics 

· Famílies 

Riera Pérez, Albert 

Alonso Ferreras, Miquel 

Boghos, Delphine 

de Nicolàs Labella, Sílvia 

Escutia Garcia, David 

Ruiz Reina, Montserrat 

 

· Estudiants 

Castaño Amat, Víctor 

Conte Carbonell, Manuel 

Roglán Santateresa, Guillem 

Ben Khattou Karchi, Youssef 

 

· Docents 

Iriarte Martínez, Luis 

Rodríguez Rodríguez, Vanessa 

Vidal Galiano, Sílvia 

 

· Direccions 

Costa Renart, Isabel 

Reverter Valls, Enric 

Viñas Rodríguez, Domitila 

 

· PAS 

Clemente Vives, Laura Esther 
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Provinents de consells escolars de centres concertats 

 

· Famílies 

Carnero Rivas, Rubén 

Quintana Durán, Jordi 

 

· Estudiants 

Niebla González, Jordi 

Corchón Franco, Alejandro 

 

· Docents 

Vacant 

 

· Titulars 

Bayo Gesa, Ana 

Maza Grau, Eduard 

Vila Font, Jordi 

Martínez Casanovas, Marta 

 

· PAS 

Buil López, Pilar  

 

 

CONSIDERACIONS FINALS 

 Els resultats del procés de renovació dels consells escolars de centre, els consells 

escolars municipals de districte i el Consell Escolar Municipal de Barcelona ha de portar 

a una reflexió profunda per part de tots els agents implicats. Les xifres de participació 

en els tres nivells d’elecció continuen sense ser satisfactòries, sobretot pel que fa a les 

eleccions als consells escolars de centre.  

 Pel que fa a les eleccions als CEMD i al CEMB, la introducció del suport electrònic a la 

votació i les eines que proporciona la plataforma decidim.barcelona (elaboració del 

cens, presentació de candidatures, possibilitat de seguiment de la participació, 

resolució pràcticament immediata d’incidències...) han permès, d’una banda, agilitzar i 

fer més eficaç el procés electoral i, d’altra banda, sobretot en el cas de les eleccions al 

CEMB, augmentar significativament la participació. Sense arribar a unes dades 
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plenament satisfactòries, sí que es valora des de la Secretaria del CEMB el creixement 

qualitatiu de la participació. 

 Pel que fa a les eleccions als consells escolars de centre, es considera que cal remoure 

tots els obstacles, dificultats i incomoditats que fan que la participació a les votacions 

sigui tan baixa: 

 Cal implantar sistemes de votació telemàtica. 

 Cal allargar el temps de votació, amb urna presencial o telemàtica. 

 Cal una campanya de promoció de la participació conjunta de totes les 

administracions implicades. 

 Cal aconseguir que les eleccions als consells escolars generin els 

mateixos drets per a les persones que hi participen que qualsevol altra 

elecció (permisos per participar en les meses, permís per acudir a 

votar, etcètera).  

 Caldria tractar els tres processos electorals (centres, districtes, ciutat), tant pel que fa a 

la comunicació i la difusió als membres de la comunitat educativa com a l’organització i 

la gestió, d’una manera més coordinada i transmetent un concepte més global, per 

afavorir les sinergies, potenciar els impulsos i aprofitar totes les potencialitats de les 

actuacions que es duguin a terme. 

 Cal continuar treballant per incentivar i facilitar la presentació de candidatures, 

sobretot en sectors on han quedat vacants. Cal aprofundir en la línia d’atorgar més 

protagonisme a l’assemblea del sector corresponent per buscar alternatives a les 

incidències que en aquest sentit es puguin anar presentant. 

 Cal pensar en un programa de formació continuada dels representants de cada sector 

de la comunitat educativa que contribueixi a donar sentit a la seva participació i a 

facilitar l’extensió d’aquesta participació a altres persones que, a hores d’ara, la 

perceben com quelcom llunyà. 

 Caldria que les administracions competents reflexionessin sobre la idoneïtat de renovar 

els consells cada dos anys. Tot i que en aquesta ocasió s’ha reduït en 2 mesos la durada 

total del procés de renovació de consells escolars de centre, districte i ciutat, no 

sembla el més efectiu que de cada 24 mesos se’n dediquin 8 a completar el procés, 

amb la inherent sensació d’interinitat que això genera, el desgast que això suposa i les 

xifres de participació tan baixes que es produeixen. 
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 Els resultats del procés electoral 2018-2019 refermen la diagnosi que s’ha anat fent en 

diferents espais dels consells sobre la participació en aquest mandat. Hi ha un 

problema evident de poca o baixa participació o, fins i tot, de manca de participació. 

Cal incidir sobre aquest fet i aconseguir augmentar-la, tant perquè hi participin més 

persones com perquè aquestes persones participin en més espais. 

 Cal continuar treballant per millorar la qualitat de la participació. En aquest sentit, es 

valora positivament la implantació de noves metodologies de treball que 

aprofundeixen en la línia de transformar uns consells sovint merament informatius en 

òrgans de treball col·lectiu, centrats en aspectes concrets, mesurables i efectius. Cal 

que la participació sigui percebuda com a pràctica i efectiva, si es pretén que sigui 

significativa. Cal donar més contingut, més significació a l’esforç que significa participar 

en els consells escolars. Cal que els membres de la comunitat educativa que decideixen 

implicar-se en el funcionament i els treballs dels consells trobin tot el sentit a la seva 

participació.  

 La implantació de les eines de la plataforma decidim.barcelona ha de ser la innovació 

principal, en aquest proper mandat del CEMB, que permeti potenciar el treball 

col·laboratiu, intercanviar la informació i, en general, facilitar la participació.  
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