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Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de Sant Andreu 

 
c/ Segadors, 2 4a planta 
08030 Barcelona 
www.bcn.cat/santandreu 

RESUM DEL PLENARI DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DISTRICTE 

Lloc reunió: Seu del Districte de Sant Andreu 

Data i hora de començament: 23 de octubre de 2017, a les 18:30 

Assistents: 

Blanca Port   Consellera del grup municipal de Barcelona en Comú 

Xus Sanz   Referent territorial del Consorci d’Educació de Barcelona 

Joana Bonaterra   Tècnica d’Educació del Districte de Sant Andreu 

Anna Satorra   Consellera Municipal CiU 

Carmen Santana   Consellera PP 

Marcos Rodríguez   Conseller Cs 

Carlos Rodríguez   Conseller portaveu ERC 

Mercè Rodó i Morral  FETE-UGT 

Montse Ciuró   Dra. Institut Dr. Puigvert 

Maica Jiménez  Dra. Escola Baró de Viver 

Lídia Hernàndez  Dra. E.B.M. El Caminet del Besós 

Lluïsa Serra Garcia-Fraile Dra. Escola Doctor Ferran i Clua 

Jaume Tamareu                    Titular  Escola Laia 

Sònia Zapata   Titular Escola Bon Pastor 

Marta Benedico Mora Professorat CEE Pont del Dragó 

Dolors Espinosa  Professorat Escola Jesús, María i Josep 
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Domi Viñas   Professorat Escola Bernat de Boïl 

David Serrano Vidal  Representant pares Esc. Ignasi Iglesias 

Isabel Rodríguez                    Representant pares  Esc. Jesús María Sant Andreu 

Jaume Solé   Representant pares AFA Escola 30 passos 

David Escutia Garcia  Representant pares Esc. Pegaso 

Nerea Sas   PAS Escola La Maquinista 

Emma Alonso   PAS Escola Pompeu Fabra 

Gemma Armengol  AVV Sant Andreu de Palomar 

 

Convidats: 

Núria Rodó i Morral   CFA Pegaso 

Angel Delgado   Formigues de Sant Pacià 

José Elipe   Formigues de Sant Pacià 

Neus Agut    Dra. Inst. Martí Pous 

Teresa Casado   Inst. Martí Pous 

Silvia Froilan   Esc. Turó Blau 

Ana Ortega   Esc. Eulàlia Bota 

Juan Alcario   Esc. Ignasi Iglesias 

Silvia Pardo   Esc. Turó Blau  
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S’Excusen: 

Jesús Abenza       Dir. Escola L’Esperança 

Ferran Elias         Professorat Escola L’Esperança 

Empar García   Inspectora d’Educació de la Generalitat de Catalunya 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Informe matriculació curs 2017-18, a càrrec de Xus Sanz, tècnica del Consorci 

d’educació.  

Informe subcomissió de matriculació, a càrrec d’Empar Garcia, Inspectora 

d’Ensenyament. 

2. Presentació del Projecte de l’Institut Martí Pous, a càrrec de Neus Agut, directora de 

l’Institut. 

3. Presentació i Constitució de la Comissió  d’inclusió, a càrrec d’un representant del grup. 

4. Projectes del Consell de Cooperació i Solidaritat. Projectes comuns, a càrrec Angel 

Delgado del grup Formigues i DISA, membre del Consell de Cooperació i solidaritat del 

Districte de Sant Andreu. 

5. Precs i preguntes. 

 

 

Com a punt previ a l’ordre del dia el tècnic de participació del districte informa que s’està fent 

un estudi de participació, motiu pel que estan observant el funcionament de tots els orgues; 

demanen si poden respondre a una enquesta abans que s’acabi el consell. 

 

 

 



 

 

 

 

4 

 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori– Districte de Sant Andreu 

 
c/ Segadors, 2 4a planta 
08030 Barcelona 
www.bcn.cat/santandreu 

 

 
1. Informe matriculació curs 2017-18, a càrrec de Xus Sanz , tècnica del Consorci d’educació.  

Informe subcomissió de matriculació, a càrrec d’Empar Garcia, Inspectora d’Ensenyament 

Es disculpa a la Inspectora d’Ensenyament Empar García que havia de presentar la 

subcomissió i no ha pogut assistir al Consell.  

 

Informe de matriculació (veure Power Point) amb las dades generals de la ciutat que es 

varen elaborar a l’inici de curs.  

 

Subcomissió de garanties. Les queixes o reclamacions s’han reduït molt degut a la segona 

tongada d’assignacions. El problema va ser que no es podien assignar places d’ofici per 

manca d’informació; s’ha elevat aquest incident per veure si es pot modificar de cara el curs 

vinent. 

Es valora positivament l’atenció que es va fer a 49 famílies. 

 

Preguntes: 

- Quan es començarà a fer la planificació cara el curs vinent?  Des del Consorci es respon 

que es vol que al desembre ja estigui aprovat tot. 

- A l’escola 30 passos hi ha 3 línies. Existeix alguna previsió de que això segueixi així, o es 

podrà canviar? La Consellera d’educació diu que la demanda actual del districte es que 

hi hagin dues línies. 

- Hi ha alguna previsió sobre l’institut nou?  Aquest tema s‘està treballant. 

Des del Consorci la Xus Sanz diu que totes aquestes informacions es donaran al proper 

Consell del segon trimestre escolar. 

- Es pregunta que per quin motiu hi ha escoles que tenen tres adscripcions. La 

Consellera d’Educació, Blanca Port, respon que va ser a demanda de la comunitat 

educativa d’aquestes dues escoles i el Consorci va acceptar la demanda.  
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Això ha estat positiu i es seguirà fent així? La Blanca Port respon que l’objectiu seria 

que cada institut tingués dos o tres escoles adscrites segons projecte i en funció de la 

capacitat. 

- Es pregunta sobre l’oficina única de matriculació. La Blanca Port contesta que aquesta 

demanda s’ha traslladat al Consorci i també la revisió dels barems dels punt 

addicionals. 

- Pel tema de les adscripcions es pregunta si això es treballarà amb la comunitat 

educativa, La Xus Sanz diu que si. 

 

2. Presentació del Projecte de l’Institut Martí Pous, a càrrec de Neus Agut, directora de 

l’Institut (veure power point). 

A destacar: 

El seu projecte es fonamenta en 6 pilars: 

- Inclusió. 

- Plurilinguïsme. 

- Sostenibilitat. 

- Ensenyaments artístics. 

- Treball en xarxa. 

- Pau i Democràcia. 

  

Hi ha set centres adscrits; però realment només son sis, ja que Can Fabra encara no tenia  

curs de sisè. 

Compten amb una optativa per reforçar les competències bàsiques dels alumnes que no han 

superat la primària. 

Es treballa sense llibres, solament el fan servir a l‘assignatura d’alemany. 

Només hi ha menjador els dies que tenen classe a la tarda, es a dir el dilluns i el dimarts.  
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En aquests moments estan acusant la falta de conserge i personal d’administració i serveis. 

Ja ho han reclamat al Consorci,  la Xus Sanz avança que des del Consorci s’hi està treballant i 

que a partir de novembre hi haurà conserge. 

Pel que fa a la jornada partida, encara no es pot valorar ja que fa molt poc que ha començat 

el curs; es podrà valorar de cara l’any vinent i en funció d’això es faran propostes. 

Els comptes dels centres nous estan intervingudes i per tant no es pot comprar material, 

s’està treballant perquè això es resolgui. 

 

Es proposa que es puguin donar píndoles de projectes que es facin als centres educatius. 

També es proposa que a final de curs es pugui fer una fira presentant els projectes dels 

instituts. 

3. Presentació i Constitució de la Comissió  d’inclusió, a càrrec d’un representant del grup. 

(veure document adjunt) 

Es presenta la proposta de creació de la Comissió d’Inclusió, però la constitució formal no es 

farà fins a primers d’any vinent.  

La Comissió neix de la preocupació de diferents famílies per l’alumnat amb necessitats 

d’educació especial, la manca de recursos i les dificultats que es van trobar. De moment 

només hi ha representació d’infantil i primària. 

Els objectius són: 

- Inclusió. 

- Que els nens i nenes rebin tota l’atenció que necessiten per afavorir el seu potencial a 

través de l’equitat; no només per hores lectives sinó també per les extraescolars i 

menjador. 

- Per la resta de l’alumnat aprendre a viure en un món més obert. 

- Sensibilització, per evitar rebuig. 
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Es pregunta com es pensa implementar la inclusió a les escoles del districte, tenim present 

que les aules estan plenes. Com es planificà això? S’ha acordat amb el Consorci que es 

muntarà una reunió amb l’àrea d’inclusiva per començar a treballar el tema. 

Es considera que es un tema tant seriós i complexa que cal abordar-lo amb tots els serveis de 

la xarxa CSMIJ, Serveis Socials, etc. Les escoles, malgrat se les doti de recursos, no poden 

treballar-ho soles. Amb tot, aquest curs han augmentat molt poc els recursos. 

Es considera que també s’hauria d’aplicar a les escoles d’adults. 

La Comissió s’ha pensat per treballar plegats, és oberta i en pot formar part tothom qui 

vulgui. Per fer-ho us podeu posar en contacte a través del següent correu electrònic: 

inclusiosantandreu@gmail.com. 

 

 

4. Projectes del Consell de Cooperació i Solidaritat. Projectes comuns, a càrrec Angel Delgado 

del grup Formigues i DISA. Membre del Consell de Cooperació i solidaritat del Districte de 

Sant Andreu 

4.1 La tècnica de cooperació i solidaritat presenta el Consell de Cooperació i explica els 

diferents projectes del Consell: 

Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional: 

Definició: El Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional es va constituir formalment 

l’any 2001 amb l’objectiu de consolidar i donar  continuïtat a  la feina iniciada per la Taula 

de Cooperació del Districte, on participaven diverses entitats de solidaritat i que va 

promoure la creació d’EDISOL, el butlletí de les entitats solidàries i de cooperació del 

Districte de Sant Andreu. 

L’òrgan principal del Consell es el plenari i s’estructura en tres blocs: 

- Entitats de Cooperació Internacional. 

- Entitats de Comerç Just. 

- Entitats de Solidaritat. 
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La Tardor Solidària: 

Definició: Coordinat i impulsat pel Consell de Solidaritat del Districte de Sant Andreu, té per 

objectiu la sensibilització dels veïns i veïnes de Sant Andreu sobre la realitat i les 

problemàtiques socials, econòmiques i culturals d’arreu del món.  

S’estructura en forma de programa d’actes i cada any porta un lema sota el qual s’impulsen 

les diferents activitats arreu del districte. 

Per tal de crear sinèrgies i arribar al màxim de població busquem la complicitat no 

solament de les entitats del Consell de Solidaritat sinó també amb els equipaments del 

districte i entitats d’altres consells sectorials, cultura, dona, gent gran, educació... 

 

 

 

Festa del Comerç Just i la Banca ètica: 

Definició: des de l’any 2008 el Consell s’ha sumat a la Festa del Comerç Just de Catalunya. 

Al voltant del Dia Internacional del Comerç Just i la Banca Ètica, el 8 de maig, el Consell 

organitza, amb el suport de la coordinadora de la Festa de Barcelona, un seguit d’activitats 

de sensibilització i conscienciació sobre les relacions comercials entre el nord i el sud. Així 

mateix, el Consell ha incorporat a aquesta Festa la defensa del comerç de proximitat com a 

element de connexió del territori. 

 

Premi de solidaritat: 

Aquest premi va dirigit a les associacions, institucions i persones que duen a terme 

projectes que treballen per millorar les condicions de vida de les persones arreu del món. 

S’hi valoraran els projectes actuals i els resultats de la seva feina, fonamentada en la 

solidaritat i la cooperació internacional i, alhora, compromesa amb la ciutadania més 

vulnerable. El premi es dirigeix tant als treballs que s’hagin dut a terme durant l’any en curs 

o que encara s’estiguin desenvolupant i s’hi tindrà en compte el projecte i la trajectòria de 

l’entitat o persona. 
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Hi poden optar entitats, sense ànim de lucre, i persones del Districte de Sant Andreu, que 

presentin projectes i promocionin actes relacionats amb la solidaritat i la cooperació. La 

data límit per a la presentació de candidatures serà el proper 15 d’octubre. Els projectes 

s’hauran de presentar a l’Oficina d’Atenció del Ciutadà del Districte de Sant Andreu. 

 

4.2 L’Angel Delgado presenta el projecte del Grup de formigues de Sant Pacià. 

Aquest any les recollides solidaries de DISA (Distribució Solidària d’Aliments) es basaran en el 

tema de la infància. L’11 de novembre es realitzarà la recollida d’aliments i fan una crida a 

les escoles perquè col·laborin en aquesta recollida. 

Expliquen el canvi de funcionament del Rebost solidari: Abans al Rebost solidari de DISA el 

menjar es repartia per lots, però actualment ha canviat el funcionament i es fa en forma de 

supermercat, es a dir, cada persona reculli el que necessiti. Consideren que aquet nou 

sistema és més digne.  

Reparteixen unes trenta tones d’aliments cada mes. 

El 27 d’octubre i el 3 de novembre es faran Jornades de portes obertes perquè tot Sant 

Andreu els coneguin. 

Entre els seus projectes volen començar un reforç escolar gratuït a la parròquia de Sant 

Andreu, al curs de segon i tercer. L’objectiu final és que s’acabi fent a totes les parròquies 

del districte. 

Un altre projecte que estan organitzant és el Gran Recapte d’Aliments i demanen voluntaris. 

Encara no se saben les dates. 

Es proposa recollir el càtering de les escoles sempre i quant estigui congelat, ja que només 

poden sortir aliments de l’escola si estan congelats. 

Totes les famílies que van al DISSA són derivades de serveis socials i se’ls hi dona 100 euros 

per cada fill, aquest diner es pot destinar a la compra de material escolar i roba. 

El Banc d’acció social, recull productes no alimentaris, ara començaran a recollir mantes al 

carrer Santander de dilluns a dissabte. Ho distribueixen a les entitats. 

 


