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

Consell escolar del Districte d’Horta-Guinardó 
 

 
 
 
Data: 12 de març de 2018 

Hora d’inici: 18.30 h  
Lloc: Sala Lluís Companys – Seu del Districte d’Horta-Guinardó 

 

Assistents: 

 

Jordi Riera (director EBM Sant Genís) – Marta Roca (AMPA Escola Virolai) – Ana María 

Sanz (AMPA Escola Jovellanos) – Aran Clemente (CCOO Escola Estel-Guinardó) – 

Ramón Fitó (CEE Mare de Déu de Montserrat) – Mª Assumpció Aranda (CEEE Mare de 

Déu de Montserrat) – Montserrat Ballarín (PAS de CC Virolai) – Albert Pérez (conseller 

de GMD) – Nicolás Ortiz (conseller de C’s) – Xavi Reig (conseller d’ERC) – Carlos 

Torrubiano (conseller del PP) – Manuel Domingo (Inspecció d’Educació) – Mª Isabel 

Jiménez (Consorci d’Educació de Barcelona) – Benjamí Vidiella (Serveis Educatius del 

Districte) – Jordi Villar (Secretari del Consell) – Joan Cela (Conseller d’Educació) – 

Lorena Almerich (pla d’ocupació de Serveis a les Persones i al Territori).  

S’excusen: 
 

- Pilar Causapié 
- Carles de la Prida 
- Sílvia Mayor 
- Toni Femenia 

Ordre del dia 

 

El conseller d’Educació del Districte, Joan Cela, dóna la benvinguda a les persones 

assistents i agraeix la seva presència. 

Es procedeix a l’aprovació de l’acta de l’anterior sessió del Consell Escolar de Districte. 

Es realitza un canvi en l’ordre del dia per deferència de l’Ana María Sanz, que no pot 

assistir a l’hora d’inici de la reunió, i era la persona que havia proposat tractar el punt 

del nou model d’adscripcions als centres. Per tant, aquest es realitza el tercer, quan 

ella ja hi és.  

 

 

 



 

1. Votació adhesió al text “Som Escola” en defensa del model d’immersió 

lingüística:  

En Joan Cela presenta el text “Som Escola” (https://www.somescola.cat/somescola-

rebutja-tot-atac-que-posi-en-perill-la-immersio-linguistica-a-catalunya/) en defensa 

del model d’immersió lingüística i es procedeix a la votació de l’adhesió del mateix.  

Es realitza la votació amb els següents resultats: 

-   Vots a favor: 10 

-   Vots en contra: 1 

-   Abstencions: 1 

Per tant, s’aprova l’adhesió del Consell a aquest manifest. 

2. Eleccions Consell Escolar de Districte 2019 

En Jordi Villar, secretari del Consell, inicia el punt explicant que properament 

s’aprovarà el nou reglament de constitució del CEMD, que obrirà la possibilitat a altres 

agents a participar al consell, com per exemple entitats de lleure, equipaments 

infantils i d’altres. Es proposa fer una comissió per valorar a qui es convidaria, a quins 

agents del territori es voldria afegir. Es demana qui voldria participar en la comissió.  

En Manuel Domingo, d’Inspecció d’Educació, pregunta quan es realitzarà aquesta 

comissió. 

El Jordi Villar comenta que es farà tan aviat com s’aprovi el nou reglament.  

Hi participaran: 

- Aran Clemente  

- Montserrat Ballarín 

Es conclou que també es convidarà a la resta de membres, no presents en la sessió, a 

participar-hi. 

3. Nou model d’adscripcions als centres 

La Mª Isabel Jiménez, del Consorci d’Educació de Barcelona, presenta el nou model 

teòric d’adscripcions de centres infantils, primària i secundària. No s’han revisat les 

adscripcions fins ara. S’han modificat quan hi ha hagut un nou centre o hi ha hagut una 

demanda de la comunitat educativa. Es va acordar de revisar les adscripcions per a que 

el traspàs de primària a secundària fos coherent pedagògicament, però encara hi ha 

certa dispersió. 

https://www.somescola.cat/somescola-rebutja-tot-atac-que-posi-en-perill-la-immersio-linguistica-a-catalunya/
https://www.somescola.cat/somescola-rebutja-tot-atac-que-posi-en-perill-la-immersio-linguistica-a-catalunya/


Actualment hi ha escoles amb 7-8 instituts adscrits o bé 1-2 instituts i 4-5 escoles i no 

és viable en quant a coherència pedagògica, perquè trenca la metodologia.  

Es va acordar revisar les adscripcions i es va fer un marc teòric consensuat.  

Criteris: 

- Proximitat 

- Equitat i no segregació 

- Afinitat de treball entre primària i secundària 

- 1 Escola – 1 institut de referència 

- 2-3 adscripcions 

- Totes les escoles tinguin 3 instituts adscrits 

Demana crear una comissió per formar part del desenvolupament d’aquest projecte de 

noves adscripcions.  

L’Ana María Sanz, de l’AMPA de l’Escola Jovellanos, lamenta que hi  ha hagut filtracions 

de premsa del document de treball del nou model d’adscripcions als centres. 

Circulaven dades sensibles que, a més, eren errònies. Per tant, valora negativament el 

procedir del Consorci.  

Pel que fa a la valoració del model, hi ha propostes per les que no hi està a favor, 

doncs considera que hi ha una dualitat del sistema accentuant diferències. També 

considera que hi ha una confusió conceptual entre institut de “referència” i  

“adscripció” que s’hauria de resoldre. Apunta que no es té en compte l’horari dels 

instituts i posa d’exemple el que l’Institut Príncep Girona, que no té tardes, sigui 

institut de referència de l’Escola Jovellanos. Insisteix en la gravetat dels errors de les 

dades de rendiment acadèmic i de fons social que s’han filtrat que sembla que són 

falses. 

La Mª Isabel Jiménez comenta que el Consorci no ha estat l’autor de la filtració 

d’aquesta informació però que s’ha disculpat. Comenta que s’està investigant l’autoria 

del filtratge. Considera que no és moment de fer aquestes consideracions i demana 

realitzar la creació de la comissió per al projecte del nou model d’adscripcions. 

L’Ana María Sanz demana transparència sobre les dades reals, que es faci saber quines 

dades sobre indicadors són reals i quines no.  

La Mª Isabel Jiménez comenta que hi ha hagut diferents versions del document de 

treball que han arribat a les mares i pares i que ara per ara, està aturat. 

L’Aran Clemente pregunta per què s’ha aturat l’aplicació del nou model. També 

subscriu la gravetat de les filtracions i demana responsabilitats. Però no comparteix 



que es facin públiques dades, com demana l’Ana Maria, i apel·la per custodiar les 

dades.  

En Benjamí Vidiella, de Serveis Educatius de Districte, apunta que va a haver una 

reunió sobre el tema de les filtracions amb el Consorci d’Educació i que l’impacte 

d’aquestes no va ser molt greu. 

La Mª Isabel Jiménez, respecte a per què s’ha aturat el desenvolupament del nou 

model, comenta que és per calendari de feina, que no hi ha cap altre motiu. De cara a 

la inscripció, al tema d’equitat se li donarà una altra mirada.  

L’Ana María Sanz insisteix en què el fet que s’hagin filtrat dades sensibles és el que fa 

que sigui tant greu. Demana que es facin públiques les dades verídiques per desmentir 

les falses.  

La Mª Isabel Jiménez comenta que el Consorci no exposarà les dades.  

En Joan Cela, conseller d’Educació, exigeix que es procuri que no torni a haver-hi 

filtracions, però que no pel fet que hagi passat, s’han de fer públiques les dades, que és 

millor es quedin a Consorci.  

L’Ana María Sanz vol que es faci públic per desmentir-ho, perquè considera que pot 

afectar negativament a les inscripcions a les escoles. 

La Mª Isabel Jiménez no té constància de que les famílies estiguin assabentades.  

En Benjamí Vidiella comenta que no ha sortit el tema de les filtracions a les reunions 

informatives de preinscripcions ni a jornades de portes obertes, però que les famílies 

estaven preocupades quan es van assabentar de la notícia de les filtracions.   

Manuel Domingo demana que no s’exposin les dades, que es procuri de vigilar més la 

pròxima vegada. 

En Joan Cela pregunta si la comissió proposada des del Consorci tira endavant i qui hi 

participarà. L’Aran Clemente comenta que hi participarà puntualment i la Maribel 

Jiménez també.  

4. Proposta rotació celebracions sessions plenàries Consell Escolar 

Districte  

En Joan Cela proposa la possibilitat de realitzar les sessions plenàries a altres escoles i 

no sempre a la seu del districte. Es comenta la possibilitat de convocar-les a altres 

escoles, per visitar-les, etc.  

Com a proposta oberta, el Jordi Riera, de l’escola Sant Genís i l’Ana María Sanz, de 

l’Escola Jovellanos, proposen la seva escola per a futures sessions. 



5. Activitats celebració centenari Parc del Guinardó  

En Joan Cela comenta que aquest any 2018 és el centenari del Parc del Guinardó i que, 

actualment, s’estan elaborant activitats i actes per a celebrar-ho, així com propostes 

de conservació del parc i conscienciació de la necessitat de preservar-lo, com ara 

feines de neteja col·lectiva i cura del parc i la seva natura, promoció d’un bon us 

ciutadà de l’espai del parc, jocs i activitats de lleure, com celebració d’espectacles a 

l’espai de la Font del Conte, etc.  

La Marta Roca pregunta quan es difondrà la informació sobre aquests actes i en Jordi 

Villar comenta que es farà públic properament i s’enviarà la informació a les escoles.  

6. Torn obert de paraula 

Xavi Reig, Conseller d’ERC, comenta la iniciativa popular del Correllengua, on es 

celebren diverses activitats lúdiques, pedagògiques, etc. Han participat escoles i 

convida a altres escoles a participar-hi. Es celebra a la segona o tercera setmana del 

mes d’octubre. Demana si el districte d’Horta-Guinardó pot col·laborar en la difusió de 

la iniciativa.  

Carlos Torrubiano, Conseller del PP, no ha pogut assistir a la votació sobre l’adhesió al 

text “Som Escola” en defensa del model d’immersió lingüística, però demana que 

consti en acta que, des del PP, no s’adhereixen perquè defensen la llibertat de decidir 

dels pares sobre la llengua que volen que aprenguin els seus fills.  

L’Ana María Sanz comenta que tot i que tampoc ha assistit a la votació, fa constar en 

acta que s’absté de l’adhesió, argumentant que defensa la pluralitat i la llibertat de 

decidir sobre la llengua.  

Sense més punts, es conclou la sessió a les 19.40 hores.  

Jordi Villar, Secretari del Consell 

Barcelona, 12 de març de 2018 


