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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: Reunió virtual durant el confinament 

Data i hora de començament: 8 de juny de 2020, a les 17:30h 

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 

Lucas M. Martínez Chito  Director Persones i Territori de Sant Andreu 

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 

Domi Viñas   Dra. Institut Escola El Til·ler 

Pere Vivancos   Dr Escola La Salle Congrés 

Marta Benedico                   Docent CEE EL Pont del Dragó   

Valèria de Pedro                   Docent CFA Pegaso 

Mario Fadda    Docent Ins Dr Puigvert 

David Escutia   Famílies Príncep de Viana  

Ester Granya   Coordinadora d’Ampes  
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Lluís Vallvé   Centre de recursos Pedagògics 

Oriol Roca   Cooperativa Més Educació 

Cristina Galán    AV Sant Andreu Sud 

Gemma Armengol  AV V Sant Andreu de Palomar 

Jaume Matas   AVVLA Sagrera 

S’Excusen: 

Empar Garcia   Inspectora 

Jesús Abenza   Titular Escola l’Esperança 

ORDRE DEL DIA 

1.  Informacions diverses sobre l'afectació Covid en el desenvolupament del curs: 

 -Resum d'actuacions implementades durant la crisi del COVID19 (targetes 

menjador, lots escolars i dispositius tecnològics amb connectivitat). 

    -  Informació sobre com ha de ser l'acompanyament dels instituts als alumnes de 

2n Batxillerat, des del final del curs a la data de les proves d'accés a la universitat.  

2. Compartir el plantejament de les mesures COVID per a l'inici del curs vinent: 

desdoblament d'aules, noves dotacions de professorat, sinergies amb altres equipaments 

del Districte, etc.  

3. Informació sobre el desenvolupament del procés de preinscripció al Districte. 

4. Informació sobre la planificació d'equipaments al Districte. 

5. Informació del possible canvi de criteri de les aules d'acollida. 

6. Què es farà amb el possible increment fort de la matrícula viva que hi pot haver per tot 

l'alumnat que no s'ha matriculat en la data d'avui en el districte de Sant Andreu, tenint 

en compte també el possible augment de la mobilitat residencial? 

7. Altres:  
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Es vol fer una revisió sobre diferents aspectes del Consell Escolar i la 

Comissió Permanent amb l'objectiu d'augmentar el nivell de participació i 

representativitat dels diferents sectors i millorar l'eficiència de l'òrgan.  

Es començarà a tractar el tema al Consell Escolar de juliol, qualsevol proposta la podeu 

fer arribar a la Mònica. 

8. Torn obert de paraules. 

 

1- Mesures COVID  
 
S’informa de les actuacions que s’han dut a terme al llarg del confinament per tal de poder 
atendre de la millor manera possible l'alumnat.  

-Targetes moneder: S’han repartit targetes moneder entre les famílies que disposaven de beca 
menjador. S’ha arribat pràcticament al 100% de famílies. 
-Dispositius:  S’han repartit 3000 tauletes amb connectivitat, més de 2500 amb caràcter definitiu 
i prop de 500 en préstec. En el cas de l’alumnat de Pla de Xoc, podrà disposar d’aquesta eina fins 
al final de la seva escolarització. A Sant Andreu s’han repartit 328, 290 definitives i 38 en préstec, 
Prioritzant l’alumnat de 6è de primària i 1r d’ESO. 
Aquesta tasca ha estat dificultosa pels canvis que s’anaven donant a les necessitats de les llars, 
les dificultats per connectar amb algunes famílies, etc... 
-Lots de material escolar: des de Pla de Barris es va fer arribar lots de material escolar per a les 
famílies amb beca menjador (dins els barris on actuen, en el nostre cas: Trinitat Vella, Baró de 
Viver i Bon Pastor), per als centres públics. En aquest sentit, des de Districte es va valorar la 
necessitat de replicar el mateix esquema a les escoles concertades d’aquests territoris que 
atenen a famílies amb un alt nivell de dificultat, igual que la pública. 
 
-Pel que fa referència a l’acompanyament al alumnes de 2n de batxillerat, s’exposa que cada 
escola ha fet el pla de reobertura acompanyats d’inspecció educativa, i que aquest alumnat 
tornarà a les aules i seran acompanyats, com es fa ordinàriament a les PAAU. 
Les escoles d’adults també acompanyaran en aquest procés. 
 
 

2. Mesures COVID inici de curs. 

S’informa que la proposta que hi ha en el moment del Consell sobre la taula és la de fer 
desdoblament d’aules, dotar amb més professionals els centres i poder fer ús d’altres 
equipaments per a completar la necessitat d’espais que es derivarà d’aquestes mesures. 
Les actuacions que s’acabin executant tindran a veure amb les indicacions que des de Salut es 
vagin donant. 
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Cal tenir present que també hi ha professorat en situació de vulnerabilitat que en aquests 
moments no poden fer feina presencial, però que potser al setembre ja ho tindran permès. 
Setembre es planteja presencial, tot i que caldrà veure com va evolucionant tota la situació. 
 
S’informa que des de Districte s’està treballant un mapa d’equipaments per donar suport.  
Consorci centralitza les necessitats, tot i que caldrà veure què suposarà a nivell pràctic. 
 
No es tracta de fer ús d’un espai, sinó de generar sinergies que ajudin a construir unes relacions 
diferents. Ja tenim experiència amb cultura i educació, amb la relació de biblioteques i centres... 
Cal tenir present programes específics d’estades d’alumnes a empreses que també caldrà 
adaptar o regular diferent. 
 

3. Procés preinscripció  

Ha continuat treballant l’OME amb un bon servei d’hores concertades per donar suport a les 
famílies que tinguessin dificultats amb la preinscripció online i amb les tasques habituals  
S’ha reforçat el seguiment a famílies que havien de preinscriure a P3, les famílies de 6è ja tenien 
seguiment des de les escoles per a la preinscripció a 1r d’ESO. S’ha detectat un lleuger però 
significatiu augment de demandes de preinscripció que es llegeixen des de la necessitat de donar 
pas a la matrícula viva que havia quedat sense atendre des del confinament. 
No hi ha plantejament de posar nous grups addicionals ni augmentar ràtios amb les dades 
actuals.  
Cal destacar una augment de la demanda de P3 a l’Institut Escola El Til·ler que portaria a tenir de 
nou 2 línies. 
Es planteja que aquesta era una bona oportunitat per poder implementar la oficina única de 
matriculació . 
Es posa sobre la taula que hi ha hagut molts errors en les llistes al llarg dels primers dies i s’explica 
que hi va haver una fallada general en el programa del Departament. 
 

4. Planificació equipaments 

Malgrat la planificació de construcció de la nova Escola de la Maquinista estava prevista per 
poder iniciar el curs al nou edifici, l’aturada d’obres per la situació de confinament no ho 
permetrà, fet que tindrà conseqüències sobre el trasllat de l’Institut Sagrera Sant Andreu i sobre 
la ubicació del nou Institut Vapor de Fil.  Val a dir que els 3 centres implicats s’han coordinat 
perfectament. 
Vapor de Fil finalment estarà ubicat en algun espai (a decidir) del Recinte de la Fabra i Coats. 
Es pregunta sobre la situació del litigi que té aturades les obres definitives de l’Institut Sagrera-
Sant Andreu. S’informa que en paral·lel a la seva resolució, s’està treballant sobre quins altres 
equipaments acompanyaran l’institut.  
També es planteja que, malgrat s’haurà de condicionar l’entorn, de moment només hi ha 
aprovada l’execució d’una passera des de Josep Estivill fins al triangle ferroviari on s’ha de 
construir.  
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5. Informació canvi en els criteris d’acollida  

S’informa que s’ha revisat la dotació tenint present la nacionalitat de l’alumnat de cada centre a 
dia 13 de març. Que el Departament ho revisa dos cops l’any. S’ha augmentat el llindar i això ha 
fet que alguns centres hagin perdut dotació. S’exposa que tenint un sistema tensionat, en 
comptes d’enfortir, el què es fa és reduir, tensionant encara més la situació. 
També es comenta la dificultat que representa per a les famílies nouvingudes el contacte amb 
els centres, el què comporta el dol migratori i la possibilitat de poder disposar de mediadors 
culturals,... 
Es planteja també que caldrà fer un esforç per apropar-se a les famílies que s’han desconnectat 
de l’escola durant aquests mesos. 
 

6. Matrícula viva 

No sabem com serà la matrícula viva el curs vinent, aparentment sembla que el què hi ha és més 
mobilitat entre districtes. La matrícula viva també anirà a concertada.  
Respecte a la possibilitat que les famílies de pla de xoc no acceptin la plaça proposada, s’informa 
que el 80% l’accepten i que és l’IMSS (Institut Municipal de Serveis Socials) qui fa la proposta de 
quines famílies hi formen part. 
Cal tenir present que hi ha famílies que poden renunciar per sentir-se més segures en altres 
entorns. 
Es valora que aquest serà un tema a tractar després de la matriculació.  

 

7. Funcionament Consell Escolar 

Atenent a la densitat de la reunió, es planteja que aquest tema es pugui tractar més endavant, 
animant a que si hi ha propostes o idees es puguin traslladar a la secretària del Consell. 
 

8. Torn obert de paraules 

Les escoles d’adults tenen un calendari diferent de preinscripció i ens el donen a conèixer.  
-Del 15 al 29 de juny. 
Des de l’Ajuntament rebran ajuda amb la difusió. 
Informen també que ells no han rebut cap tipus de dispositiu per a l’alumnat al llarg del 
confinament.  
 


