
 

 

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

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 
 

 
 
Data: 23 març 2022 
 
Hora d’inici: 18.00 h 
 
Lloc: Escola La Salle Horta -  c. Doctor Letamendi, 63 (presencial) 
 
Assistents: 33 persones membres del CEMD  (entre anteriors membres, persones que 
assisteixen per primera vegada com a nous membres del CEMD i persones convidades). 
Formen part de la taula Pablo Ramos - conseller d'educació del Districte, Anna Vera Rigo - 
referent territorial del Consorci d'Educació i Pilar Causapié - que actua com a secretària del 
consell. 
S'ha convidat a la Sra. Maribel Pasarín de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona.  
S'excusen: Nico Ortiz - Conseller C's del Districte, Xesca Córcoles - Tècnica Educació del 
Districte, Albert Tarancón, Marcelino Jiménez, Encarna Vallespí i Aran Clemente. 
 

ORDRE DEL DIA 

 

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

Comença la reunió el Conseller d’Educació del Districte Sr. Pablo Ramos demanant disculpes 

per la coincidència de la convocatòria amb el dia de vaga per la llengua. Dóna la benvinguda als 

assistents i presenta  a la Sra. Anna Vera Rigo del Consorci d’Educació i a la Sra. Pilar Causapié 

del districte que avui actua com secretaria d’aquest consell. 

S'aprova l'acta anterior sense esmenes. 

 

2. Constitució del nou Consell Educatiu de Districte Horta-Guinardó.  

El Conseller explica el funcionament del procés  del CEM amb mandats alterns per quatre anys 

i la renovació cada dos anys del 50% dels membres.   Explica que al febrer van ser les eleccions, 

que es van convocar assemblees per explicar el funcionament i que avui caldria constituir el 

nou consell educatiu de districte que ha sortit del procés electoral.  

Pilar Causapié explica que la sessió d'avui del CEMD d'Horta-Guinardó té dues parts, una 

d'extraordinària on quedarà constituït el nou CEMD, per després passar a la part ordinària on 

seguirem amb la resta de punts de l'ordre del dia. 

La composició actual del CEMD s'ha avançat per mail conjuntament amb la convocatòria 

d'aquesta sessió.   La Pilar explica  que les persones interessades en les places vacants van 

presentar la seva candidatura i han estat votades a través de la plataforma DecidimBcn. No 

totes les places que havia vacants han quedat cobertes.  Queda pendent de concretar a través 

del CEM de ciutat els membres sindicals i les dues persones d'universitats que corresponen al 

nostre Districte. 



 

En el sector famílies  centres públics va ser necessari un desempat entre Julio Granadero i 

Maite Merino que havien quedat amb la mateixa puntuació. La Sra. Maite Merino passa a 

quedar com a reserva i serà també convidada -de moment sense vot- a les convocatòries del 

CEMD.  

Demana que s’hauria de renovar alguns del membres de la Comissió Permanent del CEMD i 

sol·licita que d’aquesta reunió surti  alguna persona interessada.  La Pilar explica la composició 

actual de la Comissió Permanent i repassa els noms de les persones que la formen.   El Sr. 

Pablo Ramos explica a totes les persones que assisteixen a la reunió per primera vegada, que la 

funció de la comissió permanent  és preparar l’ordre del dia del proper consell educatiu i 

preparar la convocatòria. S'acorden els membres que formaran part de la Comissió Permanent 

d'Horta-Guinardó, quedant sense representant el PAS.  

Encara que el Consell Educatiu és obert a tothom, el conseller comenta  que les persones 

electes són les que tenen dret a votar, però les convidades no. 

La Coral Regí, membre de l'anterior CEMD s'acomiada perquè passa a estar jubilada, ha estat 

durant uns anys formant part, anima continuar a altres persones i dóna les gracies als altres 

membres. 

Una vegada definits tots els membres del nou consell i de la permanent es compartirà per mail 

a tots els membres. 

 

3. Canvi de nom de l’Escola de Formació d’Adults Torrent d’en Melis 

Pablo Ramos explica que l’EA Torrent d’en Melis va sol·licitar el canvi de nom al Consorci 

d'Educació. El Consorci necessita l'aprovació del CEMD. La directora de l'escola exposa els 

motius de la seva sol·licitud. És la única escola d’adults del barri, per això té més sentit que 

porti el nom del barri on és ubicada: El Guinardó. D’altra banda, l’actual nom de l’escola encara 

que té a veure amb la història del barri, molta gent no la coneixen, tot afegint  que és un nom 

de mal recordar i no és pràctic a nivell de difusió.  També diu que el nom actual crea confusió 

per motius d’ubicació i per dir-se igual que l'Escola Torrent d'en Melis d'educació primària. És 

una proposta del claustre que es va portar al consell escolar del centre i d'aquí al Consorci,  qui 

demana informe favorable del CEMD. 

El CEMD dóna l’aprovació de manera unànime a la petició de canvi de nom sol·licitat.  

 

4. Valoració del nou calendari escolar.  

El conseller explica que no és decisió del CEMD el calendari escolar, però que a la Comissió 

Permanent del CEM Barcelona va sortir el debat de fer una valoració. Es va considerar idoni 

recollir la declaració que havia fet el Consell Educatiu de Catalunya a la que s'ha sumat el CEM 

Barcelona.  

El conseller invita a tenir el debat de si ens adherim com a CEMD  i fa lectura dels punts que 

s'han destacar a la Declaració.    

Julio Granadero troba a faltar que a la Declaració no s'inclogui la reversibilitat o aturada del 

nou calendari, i demana que aquesta proposta es faci arribar al Consell Escolar de Catalunya.  

La Lluïsa Terrades reforça aquesta proposta de les famílies.    

César Catalan diu estar d'acord en racionalitzar els horaris dels infants.  Considera  que la 

Conselleria d'Educació té representativitat,  donat que és fruit de les eleccions del govern de 

Catalunya. Diu que es pot ser crític amb les formes de la Conselleria, però considera que es va 

en la bona línia.  



 

També es comenta per altres participants al Consell que s'ha d'anar a buscar la conciliació 

d'horaris entre els infants i les famílies i sempre s'hauria d'haver consultat des de la Conselleria 

a la resta de la comunitat educativa. Una forma de fer-ho hagués estat consultar al Consell 

Escolar de Catalunya,  i en aquest cas no ha estat així. 

El Conseller proposa si s'està d'acord en adherir-se a la Declaració,  però amb la petició 

d'aplaçar l’aplicació durant 1 any o el temps suficient perquè el Consell Escolar de Catalunya 

tingui temps de realitzar el que exposa la Declaració.  Donat que no hi ha unanimitat dels 

membres del CEMD presents, es procedeix a votar. 

 

 El Conseller proposa una votació per: 

- L'adhesió o no a la Declaració del CE de Catalunya a la que també s'ha adherit el CEM 

Barcelona: voten els membres del consell sent el resultat  15 vots a favor, 1 en contra,  2 en 

blanc. S’aprova la proposta. 

- També es vota si es fa arribar la petició d'aplaçament d'un any per donar temps al CE de 

Catalunya a realitzar tot allò  que especifica la Declaració. Voten els membres del consell sent  

16 vots a favor, 1 en contra, 1 en blanc. S'aprova la proposta.  

 

5. Informació sobre la preinscripció escolar 2022-23. 

Es presenta Sra. l’Anna Vera Rigo ja que és el primer consell que ve presencialment.  

Presenta el calendari de la preinscripció: 

- Informació de l‘oferta inicial. 4 de març 

- Presentació de sol·licituds.  

  Del 7 al 21 de març- Infantil i Primària. 

                 Del 9 al 21 de març ESO 

- Llistes de barem provisionals. 21 d’abril  

- Presentació de reclamacions. Del 22 al 28 d’abril 

- Sorteig: número de desempat. 9 de maig 

- Llistes ordenades definitives. 11 de maig 

- Ampliació de peticions. Del 27 de maig a l’1 de juny 

- Oferta final de places. 9 de juny 

- Llistes d‘adjudicacions i llistes d’espera. 10 de juny 

- Matrícula. Del 20 al 27 de juny 

 

Explica el procés previ, ja que encara no hi ha dades concretes sobre la prescripció. S’ha fet 

una sessió informativa per primària i un altre per secundaria a Torre Jussana . També es va fer 

via streaming amb 140 visualitzacions de cada sessió. Aquest any també havia molta 

informació via web del Departament d'Educació.  S’ha fet una sessió especial informativa per a 

famílies que tenen necessitats educatives especials. 

Les dades d'oferta han estat passades als membres del CEMD conjuntament amb la 

convocatòria. Tant a P3 com a ESO hi ha més oferta que demanda estimada. 

Es pregunta sobre com han de fer les famílies que estan en llista d'espera,  però no tenen 

informació si les places de necessitats educatives especials han quedat lliure i no es poden 

cobrir amb ordinàries fins el 2 setembre. L'Anna diu que les famílies han de fer matrícula quan 

s'assigna plaça, després no han de fer res, si queden lliures altres opcions demanades se'ls 

cridarà perquè triïn. 



 

 

6. Afectació del Decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta 

educativa i el procediment d’admissions als centres del Servei d’Educació de 

Catalunya en la redistribució d’adscripcions als instituts. 

L'Anna Vera Rigo diu que ja es va parlar d'aquest punt al CEMD anterior.  

Recorda que no és un decret d'aplicació immediata, si no que es farà de manera progressiva. El 

curs passat es va crear al Districte una comissió de treball per proposar  canvis a les 

adscripcions existents, però l'arribada del Decret va aturar la feina de la comissió, perquè la 

condiciona.  Actualment no es tocarà cap adscripció al Districte fins que no es pugui modificar 

zones educatives i veure què sentit tenen les adscripcions existents. Quan això es pugui fer es 

tornarà a convocar la comissió.   

La Lluïsa Terrades diu que a la comissió es va acordar que desapareixerien les dates que posen 

les adscripcions i això ha tornat a sortir publicat.  

L'Anna contesta que elevarà la petició i que revisarà si les dates d'algunes adscripcions ja han 

desaparegut. També informa que les taules de planificació que mana el Decret ja estan 

constituïdes.  

Es proposa la continuïtat de la comissió del Districte i  que s'aprofiti aquest any per valorar les 

conseqüències de la futura aplicació del Decret. L'Anna considera que seria una feina poc 

aprofitada perquè no es pot fer gran cosa fins que el Decret no comenci a aplicar-se. 

 

7. Informació sobre el tancament escola Roig Tesalia el curs vinent. 

Es tracta d’una escola privada concertada que la seva titularitat decideix tancar el centre per 

motius diversos. Explica l'Anna Vera Rigo que el Consorci ha donat suport a les famílies per la 

matriculació del curs vinent.  Es va crear una oficina d'atenció a les famílies durant uns dies per 

informar sobre places vacants més properes i també a la resta de Barcelona. Les famílies han 

fet un procés extraordinari de preinscripció,  amb una reserva de places prèvia a  la 

preinscripció. De moment  no hi ha més dades sobre la matrícula. 

L'Albert  Riera pregunta si a les dades anteriors d'oferta s'han restat les places de l'escola Roig 

Tesalia.  L'Anna diu que així és però són dades petites i no es preveu problemes d'oferta. 

César Catalán diu que els alumnes de 1ESO al ser procediment extraordinari han passat per 

davant de la resta d'alumnes que van pel procediment ordinari. 

L'Anna recorda que a l'oferta final es mirarà si hi ha alguna situació d'afectació a alguna família  

i es faran reajustaments. 

 

7. Arribada de refugiats/des nens/es d’Ucraïna amb edat d’escolarització. 

L'Anna informa que fins el 18 de març s'havien escolaritzat 118 alumnes.  El CRP del Dte. de les 

Corts  és especialista en el tema  i ha enviat una documentació sobre com fer 

l’acompanyament i suport a les famílies ucrainianes. S’ha fet un protocol d’acollida.  

Les famílies poden anar sense hora a plaça Urquinaona al Consorci d’Educació per a resoldre 

temes del procés d’escolarització. S'ha distribuït l'alumnat per diversos centres de Barcelona. 

Els representants de les escoles d'adults manifesten que també hi haurà adults amb 

necessitats d'aprendre català i castellà, que seran alumnes d'escoles d'adults, escoles on ja hi 

ha llistes d'espera de gent en situació també complicada. Manifesten necessitar més recursos. 

Pablo Ramos diu que demà hi ha una trobada a l'IMEB on es parlarà del tema. Es pot traslladar 

a través del  Regidor i Comissionada d'Educació per posar-lo sobre la taula. 



 

 

8. Informació Instal·lació del centre d’acollida persones sense llar al Baix Guinardó 

El conseller explica que s'ha instal·lat un centre d'acollida per a persones sense llar al Baix 

Guinardó, que està funcionant des del 12 de març. Presenta a la Sra. Maribel Pasarín de  

l’Agencia de Salut Pública de Barcelona, qui explica que es tracta d'un centre  d’acollida per a 

persones sense llar amb problemes d'addicions.  

És un servei contractat per l'ASPB.  Informa sobre els antecedents a l'anterior ubicació,  al barri 

de Les Corts,  i el procés d’adjudicació del concurs de licitació actual a l'entitat ABD,  i la seva 

arribada recent al Baix Guinardó. El procés de licitació es va portar a terme durant l'últim 

trimestre del 2021.  A la segona quinzena de novembre es va admetre la proposta d'ABD. Al 

desembre es va parlar amb Districte i poc després amb l'AVV i l'Escola Mas Casanovas. 

Explica el funcionament del centre, on es fa un abordatge sanitari-social que inclou un equip 

interdisciplinari.   Hi ha 50 places en total amb la condició que ha d’haver el 50% per dones, 

sense data fixada en el temps d’estada,  ja que depèn de cada persona i la seva recuperació.  

Des de llavors s'ha explicat el recurs en diversos espais de participació del Districte. S'ha 

constituït una taula de seguiment amb entitats de territori on també està convidada l'escola. 

S'ha posat un recurs de mediació a l'espai públic per si es detectés algun problema i una 

adreça de correu electrònic a l'abast de les entitats del barri. 

L'Albert Riera considera que hi ha hagut poc diàleg per implementar el recurs. També surten 

dubtes sobre les repercussions que pot tenir en la preinscripció del centre escolar.  

Des del Consorci s'informa que malgrat el ressò mediàtic que ha tingut la ubicació del centre, 

la preinscripció ha estat bona.  L'escola Mas Casanovas fa temps està fent un gran esforç en 

millorar el seu projecte educatiu, amb una oferta actual de molta qualitat i acompanyament 

del programa Magnet.  

També es fan preguntes sobre l'increment de delictes a l'entorn. La Maribel Pasarín diu que 

durant el temps que va estar a Les Corts no hi va haver augment de delictes, i que els traficants 

no s'apropen a aquests recursos. 

César Catalan diu que cal prendre nota que quan el Consorci es posa al costat d'una escola per 

aconseguir millores,  el resultat sempre és clarament positiu. En quant al centre d'acollida diu 

que la informació en contra de l'equipament ha arribat al barri abans que la informació a favor. 

Considera que la informació positiva ha d'arribar molt abans i aquí fa una crítica a les 

institucions. 

El conseller diu que està d'acord en que la rumorologia sempre arriba abans, que s'ha fet tot el 

treball comunitari possible. Insisteix què l'estigmatització del recurs no ajuda  l'escola, i torna a 

destacar els esforços que l'escola està fent per consolidar el seu projecte educatiu.  

 

El conseller dóna per acabat el Consell Educatiu a les 20:15 h. 


