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: Institut Martí Pous
Data i hora de començament: 16 de Gener de 2020, a les 18h
Assistents:
David Cadenas

Conseller d’educació Grup Municipal Barcelona en Comú

Eulàlia Esclapés
Substituint la referent territorial del Consorci d’Educació de
Barcelona que s’excusa per malaltia
Mònica Cano

Tècnica d’Educació de Districte i Secretària del CEMD

Marta Villanueva

Consellera Grup Municipal PSC

Carlos Rodríguez

Conseller Grup Municipal ERC

Anna Satorra

Consellera Grup Municipal JxCat

Anna Garcia Escrig

Consellera Grup Municipal BCN pel Canvi

Marcos Rodríguez

Conseller Grup Municipal Ciutadans

Xavier Planes

Dr. Escola Ignasi Iglesias

Domi Viñas

Dra. Institut Escola El Til·ler

Pere Vivancos

Titular La Salle Congrés

Marta Benedico

Docent CEE EL Pont del Dragó

Valèria de Pedro

Docent CFA Pegaso

Emma Alonso

PAS Escola Pompeu Fabra

David Escutia

Famílies Príncep de Viana

Laura Montmany

Famílies EBM La Filadora
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Víctor Rufach

Coordinadora d’Ampes

Cristina Galán AV Sant Andreu Sud
Gemma Armengol

AVV Sant Andreu de Palomar

S’Excusen:
Jesús Abenza

Titular Escola l’Esperança

Susana Molina

Famílies Congrés Indians

Astrid Ruiz

Dra. Escola Congrés Indians

Lluí Vallvé

Centre de recursos Pedagògics

ORDRE DEL DIA
1. Informació dades de matriculació curs 2019-2020d’escoles i instituts públics i concertats
i de les ràtios per aula en el districte de Sant Andreu.
2. Adscripcions a secundària, propostes d’organització escolar, informació obres institut
Sagrera-Sant Andreu, etc...
3. Informació oficina de matriculació única.
4. Precs i preguntes.

1. Informació dades de matriculació curs 2019-2020 d’escoles i instituts públics i
concertats i de les ràtios per aula en el districte de Sant Andreu.
S’informa del funcionament del Consorci i de les tendències de matriculació que hi ha hagut els
darrers anys, destacant que el nombre d’alumnes no ha deixat de créixer i que s’ha anat
consolidant el nombre de matriculacions a la pública respecte a la concertada (veure document
adjunt).
D’altra banda, pel què fa a les ràtios per aula s’informa que el seu augment a la proposta inicial
es va corregint al llarg del curs.
El sistema està definit per tenir 25 alumnes a Primària i 30 a secundària i tot el què marxi
d’aquesta dada queda destacat per tal que es tingui present.
En aquest sentit, des de Consorci ens informen de les dades que hi ha en data 16 de gener:
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Escola Pública
CURS

CENTRES AMB

CENTRES DINS LA

CENTRES SOBRE LA

PLACES VACANTS

RÀTIO

RÀTIO

P-3

3

5

12

1r ESO

3

2

3

Es demana si es pot disposar de les mateixes dades respecte a l’escola concertada.Es mirarà
d’incorporar, tot i que la concertada es porta des del Departament. Quan en disposem ho
farem arribar.
2. Adscripcions a secundària, propostes d’organització escolar, informació obres institut
Sagrera-Sant Andreu, etc...
Des del Consorci d’educació s’exposa que en pocs dies s’ha de fer pública tota la oferta, però en
aquests moments no es pot concretar. Tanmateix, s’assegura que s’ha treballat amb Districte i
amb la comunitat educativa per tal de poder oferir les places necessàries que cobreixin tota la
demanda prevista assegurant el pas de la primària a la secundària a l’escola pública de
proximitat, evitant tant les línies addicionals que es van emprar com a solució en el curs passat
com la massificació de qualsevol dels centres actuals, i mirar de mantenir el més estable
possible el conjunt d’adscripcions actuals dels centres de primària respecte als instituts.
Es pregunta la raó per la que sembla que es torna a posar en valor el model de l’ Institut-escola.
S’argumenta que per una banda és una decisió que es pren des del Departament, i que es va
deixar de fer sense el beneplàcit del Consorci. L’institut-escola es planteja com una bona
mesura per tal de fer baixar l’abandonament escolar, atenent al fet que hi ha un vincle amb
l’alumnat i les famílies que facilita el visibilitzar l’entrada a l’institut com un procés de
continuïtat pedagògica. A més a més, dona una estabilitat als infants i les famílies, des de P3 a
4t d’ESO, a fi d’evitar que els infants que comencen ESO hagin de canviar de centre, amb el
trasbals que això suposa.
Respecte a les obres de l’Institut Sagrera-Sant Andreu, s’informa que la pastilla del triangle
ferroviari (on ha d’anar situat l’institut) té 3 propietaris (Ajuntament, TMB i Generalitat ) i que
en aquests moments s’està mirant de resoldre un litigi entre TMB i Generalitat. En paral·lel, i
dins el PAD es construirà la passera que farà viable la comunicació entre una banda i una altra.
El curs vinent l’institut Sagrera-Sant Andreu es traslladarà als mòduls prefabricats on
actualment es troba l’escola la Maquinista, mentre es duu a terme la construcció del seu edifici.
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Des de l’escola El Til·ler es demana que en el PAD també es tingui present les obres pendents
de realitzar amb el desplegament de la ESO al centre.
3. Informació oficina de matriculació única.
S’informa que la Oficina de Matriculació d’escolarització (OME) ha continuat la seva tasca i està
situada al mateix edifici que els serveis educatius, a dins del recinte de la Fabra i Coats a la
planta baixa. Es podrà fer ús al llarg del curs com fins ara.
Respecte a la possibilitat de poder fer la preinscripció telemàtica s’informa que és un tema que
depèn del Departament, i que fa 2 cursos ja es va fer així tota la preinscripció dels CFGS i el curs
passat tota la dels CFGM i BAT, així que sembla que es va avançant en aquesta línia.
4. Precs i preguntes
Des dels Centres de Formació d’Adults es pregunta si es farà algun tipus d’informació específica
del seu procés de matriculació. S’informa que hi haurà canvis en la preinscripció. D’altra banda
ofereixen l’escola d’adults si mai cal fer un altre Consell Escolar fora de la Sala Andreu Cortines.
Des de la Coordinadora d’AMPAs i AFAs s’exposa la preocupació davant l’impacte que pot tenir
a nivell escolar la construcció dels més de 20.000 nous habitatges que es faran al districte. Es
posa sobre la taula la necessitat de planificar com es podrà absorbir.
Des de Districte s’insisteix que tota la Comunitat Educativa sempre tindrà les portes obertes del
Districte per venir a exposar les seves preocupacions i proposar les solucions que vegin més
adients, però recorda dues coses:
-

-

Que tots els grups de persones participants a la comunitat educativa de l’escola pública que
decideixin contactar amb el Districte per temes d’educació seria adient que ho fessin
mitjançant la Coordinadora d’AMPAs i AFAs del Districte de Sant Andreu, per a que ella
s’encarregui de canalitzar les conversacions i propostes amb Districte, i ser més efectius en
les reunions i accions que es prenguin.
I que el lloc prioritari de reunió i discussió sigui el Consell Escolar de Districte, i que per tant
esdevingui l’eina principal comuna entre el Districte, Consorci i la Comunitat Educativa per a
abordar tots els temes que sorgeixin en l’àmbit de l’educació al Districte; amb això no es
nega que després facin falta més reunions entre els representants de les entitats
involucrades i el Districte per mirar d’accelerar la solució dels problemes als temes que
hagin sorgit al Consell Escolar.
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