
RESUM DEL PLENARI DEL CONSELL EDUCATIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE de ST. ANDREU 

Data:  Dimecres, 7 de juliol 2021  

Horari:  17:00 hores  

Lloc:   Reunió virtual per  https://meet.jit.si/ConsellEscolardistrictedeSantAndreu 

Assistència 

David Cadenas  Conseller d’educació Districte Sant Andreu - Grup Municipal 

Barcelona en Comú 

Adoración Garmón   Tècnica d’Educació de Districte i Secretària del CEMD 

Xus Sanz   Referent territorial del Consorci d’Educació de Barcelona  

Antonio Garcia Salanova Direcció d´Equipaments Educatius. Consorci d´Educació de 

Barcelona 

Irene Garcia    Referent de Sant Andreu en Salut Comunitària de l’ASPB 

Marta Villanueva     Consellera Grup Municipal PSC 

Julia Mayor    Conseller Grup Municipal  ERC 

Ximena Gadea   Consellera Grup Municipal JxCat 

Marcos Rodríguez   Conseller Grup Municipal Ciutadans 

Àngel Domingo   Inspector coordinador Districte de Sant Andreu 

Domi Viñas   Directora Institut Escola El Til•ler 

Pere Vivancos   Direcció Escola La Salle Congres 

Valèria de Pedro                   Docent CFA Pegaso 

Jordi de Carreras  Coordinadora d’AMPA/AFA de Sant Andreu  

Emma Alonso   Escola Pompeu Fabra 

Cristina Galán    AV Sant Andreu Sud 

Gemma Armengol  AV  Sant Andreu de Palomar 

Beatriz Sánchez  Comissió Inclusiva de la Coordinadora d’AMPA/AFA de Sant      

Andreu 

Andrea Rodriguez  Comissió Inclusiva de la Coordinadora d’AMPA/AFA de Sant 

Andreu 

Oriol Roca   Més Educació 

(*)Si no sortiu al llistat però heu assistit al Consell, us agrairé que m’ho feu saber 

https://meet.jit.si/ConsellEscolardistrictedeSantAndreu


S’excusen: 

Mario Fadda    Docent Institut Dr. Puigvert 

 

Ordre del dia 

Ordre del dia CEMD 

1: Obres als centres educatius del Districte (Toni Garcia Salanova) 

2: Agencia Salut Publica - Menjadors Escolars  

3: Projecte de Pictogrames   

4:  Informacions diverses CEB: índex de complexitats, reserves NEE i dotacions Covid proper 

curs, etc.  

5: Altres  

1.- Obres als centres educatius del Districte (Toni Garcia Salanova) 

    A) OBRES 

 -Escola 30 Passos :Intervenció actual: ampliació de superfície en un mòdul més i una part de 

pati. En el que serà el futur Escola Institut : ha finalitzat la part de participació i s’ha generat el 

document pedagògic d’espais per incloure en el document de licitació del projecte. S’anirà 

informant dels processos.  

 -Institut La Sagrera-Sant Andreu: Intervenció actual: S’està fent el trasllat dels mòduls del 

Recinte Fabra i Coats als que havien estat els mòduls ocupats per l’escola La Maquinista. 

Adaptant els espais, el pati (part del pati es trasllada perquè era mobiliari de La Maquinista). 

Futur edifici definitiu: S’està treballant en la cessió d’espai del triangle ferroviari que també 

anirà inclòs en la redacció de la Licitació. Actualment està avançant a bon ritme tot i que és un 

tema complicat. Paral·lelament s’està fent el procés participatiu per generar  el document 

d’espai pedagògic que es podrà incloure en el document per la Licitació. S’anirà informant dels 

avanços.  

Barcelona Sagrera Alta Velocitat, està licitant les obres en el espai ferroviari i es previsible que 

abans de final d’any es pugui fer la construcció de la “passarel·la” que unirà la part de Sant 

Andreu amb aquest espai i es un començament  dins de tot el projecte d’urbanització de la 

zona que està previst per els següents anys.  

 -Institut Vapor del Fil: Trasllat dels espais interior de Fabra i Coats als mòduls que havia 

ocupat l’institut La Sagrera-Sant Andreu. Arranjaran els mòduls que deixa l’institut La Sagrera-

Sant Andreu. Es desmuntarà els espais que es van fer en sistemes prefabricats i 

s’emmagatzemaran per reaprofitar-los en properes ampliacions. 

 -Escola La Maquinista: S’està fent tot el trasllat al nou centre i arranjant tot l’espai del pati i 

també de l’exterior. 

 -Escola Molí de Finestrelles: Aquest estiu es fa l’ampliació de cuina i menjador pensant ja en 

el futur institut- escola. Després de l’estiu s’encarregarà un estudi del centre en global dels 

espais que tindrien ara i els que podrien necessitar en el futur institut-Escola. Si cal fer 

qualsevol tipus d’adaptació es faria l’any vinent. Ja està pensat fer unes connexions tancades 

en planta baixa entre l’espai d’escola i d’institut perquè el transit d’alumnat , professorat i 

família es pugui fer en bones condicions. 

-Institut Escola Rec Comtal: Aquest any es desmunten els mòduls que es van col·locar en 

l’espai del que era l’antiga escola Ramon i Cajal i es mantindrà el que es l’edifici. S’està fent 



una obra important en els interiors de l’antiga escola Ramon Berenguer . S’adaptaran també 

alguns espais de l’Institut Comas i Solà perquè pugui encabir tot el que es l’ESO i Batxillerat i 

mantenir l’espai que era del Ramon Berenguer per l’escolaritat infantil i primària. 

En tota aquesta transformació s’està avançant però encara queda algun any més per finalitzar-

la. 

-Institut Escola El Til·ler: S’està treballant l’ampliació del centre. Amb el districte s’està 

treballant amb la cessió de l’espai del antic casal de gent gran i la part de l’habitatge de a dalt 

per poder integrar-lo al recinte de l’institut escola. Plantejant l’ampliació que li tocaria l’any 

que ve no amb els prefabricats sinó amb l’arranjament d’aquest espai cedit.  

 -Institut Rubió i Tudurí : Necessitava fer petites intervencions (ampliació de l’alarma; 

ampliació d’una aula nova. 

 -Futura EB Casernes: S’està treballant amb el Patronat Municipal de l’habitatge  ja que es 

situarà en la planta baixa d’un edifici d’habitatges. Ja tenen empresa constructora i 

començaran a redactar projecte i començar l’obra i quan correspongui, el CEB entrarà a fer les 

obres que calguin de la Bressol. 

 -Escola El Sagrer: Està pendent per l’any vinent l’arranjament i millora del pati de l’escola 

que ve de la proposta dels Pressupostos Participatius. 

 -Escola Baró de Viver i EBM El Caminet: S’ha redactat un projecte coordinats amb l’IMEB i 

Districte per posar una tanca igual per tot el recinte i es substituiran les tanques actuals . 

A nivell general es farà una millora en la gestió de les escomeses (aigua, electricitat, gas) de 

varis centres per tenir un cert control remot ja que si hi ha una fuita es pugui actual moment i 

no quan s’obri el centre després, per exemple d’un període de vacances. 

B) Transformem Els Patis:  

Aquest estiu es fa les obres del pati de l’escola L’Estel. I l’estiu del proper any es farà el de 

l’escola Moli i Finestrelles.  

C)Protegim: Els porta BIM.SA 

-Aquest estiu es fan obres al barri de la Trinitat Vella als entorns de l’illa educativa formada per 

l’EB El Tren, antiga escola Ramon Berenguer (actualment Rec Comtal) i en l’antiga escola 

Ramon i Cajal (també Escola Rec Comtal) 

-Pel any que ve tenim als entorns de l’escola Mestre Gibert; Escola Octavio Paz; Escola Arrels i 

Escola Ramon Llull que ha sortit a pressupostos participatius.   

2.- Agencia Salut Publica - Menjadors Escolars (Irene Garcia): 

S’adjunta document  “Menjadors més sans i sostenibles” 
Contactes: 
Irene Garcia: igsubira@aspb.cat tel. 607592291 
L’any passat es va fer una prova pilot i ara es vol fer extensiu a tota la ciutat.  
L’ASPB acompanya en el procés de canvis per aconseguir un menjador sostenible. 
Irene pren nota de la petició que fa Oriol Roca sobre els preus bàsics i monitoratge.  

3.- Projecte de Pictogrames (Andrea Rodríguez i Beatriz Sánchez) 

S’adjunta document “ Projecte senyalització dels centres escolars amb pictogrames” 

Contacte Comissió Inclusiva:  inclusiosantandreu@gmail.com 

Pretén eliminar les barreres cognitives a traves d’imatges (símbols, dibuixos) i fer uns centres 

educatius més accessibles i facilitar la comprensió de la distribució dels espais dels edificis.  

Des del districte ja s’està treballant en aquesta línia en els equipaments. 

Proposta per un projecte de la comunitat educativa de l’escola: 

mailto:igsubira@aspb.cat
mailto:inclusiosantandreu@gmail.com


-Que cada escola identifiqui els espais que volen senyalitzar amb pictograma. 

-Que facin el disseny de la imatge (senzills i fàcil d’entendre). També hi ha pictogrames 

estàndards . Proposta participativa on es poden generar reflexions sobre les diferents 

diversitats (gènere, interculturals, etc.). 

Domi Viñas (a8075669@xtec.cat) como representant de les Escoles públiques del Dte. el 

donarà a conèixer a les escoles. 

Jordi Carreras de la Coordinadora d’AFAS també el donarà a conèixer a les AMPAS i AFAS del 

Dte. 

Xus, farà consulta sobre el que s’està fent des del Consorci o Departament sobre Pictogrames. 

4.- Informacions diverses CEB: índex de complexitats, reserves NEE i dotacions Covid 

proper curs,etc. (Xus Sanz)  

a)-Les complexitats i els canvis que s’han produït: En aquests moments per unanimitat dels 

diferents òrgans d’educació inclòs el Consell de direcció del Consorci d’Educació de Barcelona , 

com ja sabeu, amb representació del 60%del Departament Generalitat i 40% de l’Ajuntament 

de Barcelona i per recomanació del Síndic, s’ha deixar de informar de manera global dels 

canvis de complexitat. Precisament per no estigmatitzar segons quins centres. 

Aquest canvis han vingut arran d’un estudi fet per el Consell superior d’avaluació, amb dades 

facilitades de tot Catalunya i que es va fer al curso 2018-19 i la informació ha sortit ara (amb 

una pandèmia i amb dos cursos molt irregulars), però son las dades que tenim. 

S’ha comunicat directament a cadascú dels centres que han patit algun canvi en el seu índex 

de complexitat. 

Als centres on hagi hagut aquest canvi, el CEB intentarà mantenir alguns recursos almenys 

aquest proper curs. 

A Barcelona de manera generalitzada ha anat a millor. Els centres no han anat a més 

complexitat sinó que els canvis han anat a menys complexitat. Aquest canvi de complexitat pot 

repercutir en la dotació de plantilla i estructural. Des del CEB estan fent  un acompanyament 

als centres que han fet un canvi de complexitat dotant-los d’algun recurs addicional per 

garantir aquesta transició . 

A Sant Andreu hi ha  1 escola d’Infantil i Primària i 1 Institut de Secundaria   que han canviat 

l’índex de complexitat . 

Aclarir que, dins de una mateixa zona els centres poden tenir una complexitat molt diferent, 

per tan, cal parlar de vulnerabilitat de zones i de complexitat dels centres. 

b) Dotacions COVID: Dona dades dels ensenyaments obligatoris.  El curs passat van  venir molt 

tancades pel  Departament, concretament per centres que tenien grups per sobra de rati  i no 

van tenir en compte els centres de màxima complexitat ni altres criteris. Per aquest any no tan 

sols s’agafa el criteri d’ocupació sinó que també s’ha tingut en compta l’equilibri entre els 

centres de la mateixa zona, l’índex de complexitat i l’equivalència dels centres (per exemple, d’ 

una o dues línies). Amb aquests nous criteris s’ha intentat ser una mica més equitatius que el 

curs passat.  

Xus donarà resposta a la pregunta : Dotacions en la post obligatòria pública i concertada. 

c) Reserves NEE: La reserva de places es fan per centres tenint en compte la vulnerabilitat de la 

zona i de tots els centres de la mateixa zona. El repartiment aquest curs ha intentat 

reequilibrar tots els centres, tant públics, com a concertats. S’aclareix que no hi ha cap centre 

sense alumnat vulnerable.  

mailto:a8075669@xtec.cat


Quan en la informació de places, es veien centres amb igual número de reserves, tenia a veure 

amb l'alt índex de germans d'alumnat vulnerable. 

 

 

 

5.- Altres : 

 

-Sobre el punt 4 a) tan el David Cadenas (Conseller d’Educació del Districte) com el Jordi 

Carreras (Coordinadora d’AMPAS/AFA de Sant Andreu) expressen que hi ha falta de 

transparència en aquest tipus de decisions. 

Diuen que fer cas a dades del 2018 quan estem immersos en una pandèmia pot ser 

contraproduent, sobre tot si és un canvi en el nivell de complexitat ja que, malgrat sigui una 

millora, pot comportar una reducció de recursos per l'escola. 

 

-David Cadenas informa que per poc es pugui el proper Consell es podria fer presencial 

donades les dificultats tècniques que totes i tots hem patit en aquest Consell. 

 

-També informa que a partir de la tardor es faran reunions a 3 bandes entre CEB-

Coordinadadora d’AMPA/AFA de Sant Andreu-Districte per tractar les dades que en tots el 

Consell porten molt de temps i així alliberar temps dels Consells. Xus aclareix que el CEB no 

donarà informació que no podria donar al consell. 

 

-Temes pendents pel pròxim Consell: Protocols de prevenció en  violències als centres 

educatius (Joan Carles Barroso del CEB); Barris Educadors; Ampliem escoles; Parlar sobre els 10 

Aprenentatges en temps de pandèmia del  Consell Educatiu Municipal (s’adjunta document). 

 

-Informació sobre  les notícies de Sant Andreu i el Butlletí Escolar del Dte.  

 

Aquest enllaç perquè us pugueu subscriure a rebre les noticies de Sant Andreu 

https://comunica.barcelona.cat/newsletters/subscribe/?lang=es&source=6 

 

 

i Tots els projectes de millora educativa al territori amb la iniciativa 'Als barris tenim classe 

 

http://via.ecomunica.barcelona.cat/nl2/xn7v9/xnnh.html?m=AV0AAAPys40AAAAHZ8AAAAEI0

HsAAAAAFXMAAAAPABYzPQBg3Dba7ogTDROuSCede9Z1FJ5ISAAV5Bc&b=c463325e&e=18523

002&x=AqrIcZ-xcmP5yQUgfKcQCA 

 

 

MOLT BON ESTIU!!! 

(A data 21 de setembre es dona per aprovada i es penja a les webs del CEMB i de Districte) 
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