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Acta sessió ordinària del Plenari del Consell Escolar del Districte de Sant Martí 
 

Assumpte  Plenari del Consell Escolar del Districte de Sant Martí 

Lloc Seu Districte, Plaça Valentí Almirall, 1 

Data – Hora 23 de maig del 2018 a les 18:30h 

 
Membres del Consell assistents a la convocatòria: 
 

Directors Centres Públics: 
 Pilar Esteve Aparicio Escola l’Arc de Sant Martí 

Cristina Cadevall Solé EBM Diagonal Mar 

Titulars Centres Concertats:   

Ricard Albalat Serra Centre d’Estudis Montseny 

Eduard Miró Saladrigas Escola Miró 

Professorat Centres Públics:   

Enric Reverter Valls Escola Catalònia 

Professorat Centres Concertats:   

  

PAS (Personal Administració i Serveis) Centres Públics: 

  PAS (Personal Administració i Serveis) Centres Concertats: 

  AMPA Centres Públics: 
 Ivan Sanín Montanuy AMPA La Palmera 

AMPA Centres Concertats: 
 

  Pares / Mares CEC Centres Públics:   

  Pares / Mares CEC Centres Concertats:   

  Alumnes: CEC i Associacions Centres Públics:   

  Alumnes: CEC i Associacions Centres Concertats:  

  

Sindicats: 
   

Entitats: 
   

Consorci d'Educació de Barcelona 
 Anna Vera Rigo Consorci d'Educació de Barcelona 

Ajuntament Districte de Sant Martí:   

Carlota Falgueras Marsal  
Consellera Educació i vicepresidenta 
del CEMD 

Maialen Torán Ayestarán Secretària del CEMD 

Montserrat Barnils i Santanach GMD BComú 
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Ramón Sabaté Puig  GMD PP 

Lourdes Arrando Bellés GMD ERC-AM 

Daniel Celma Fernàndez GMD UP - PA 

Margarita Planas i Liébanas GMD PdCat 

 
Membres del Consell excusats  
 

Josep Maria Montaner i Martorell President CEMD 

Maria Eugènia Angulo López GMD C’s 

Xavier Bañón Fàbregas GMD PSC 

Isabel López Santamaria Escola Els Porxos 

Maria Roca Parpal EBM Cobi 

 
Assistents no membres del Consell 
 

Sandra Cunillera Pallarès AFA La Farigola del Clot 

Elizabeth Gregorutti AFA La Farigola del Clot 

Najat El Bouhali Digoug AMPA Concepció Arenal 

Begonya Parés Tegido Escola Concepció Arenal 

Albert Montes Monzó Escola L’Arenal de Llevant 

Núria Blasco Escribano AFA La Flor de Maig 

Maria Inés Pérez Renart AFA Fluvià – Plataforma Educació Poblenou 

Marta Aragón Homar AMPA La Mar Bella 

Mª Àngels Cifre Ruano Escola Asunción de Nuestra Señora 

Núria Fainé Mas Escola Asunción de Nuestra Señora 

Carme Mateu i Ortí Servei Educatiu Sant Martí 

Mª Teresa Pérez Duran AFA La Llacuna 

Elisabet Fernández Girard AFA La Llacuna 

Sandra Aguilar Ferrer AFA Catalònia 

Toni Campos i Alos AFA L’Arenal de Llevant 

Mariano Rubio Asbrom AFA Institut Salvador Espriu 

Anna Poch Font AFA Provençals 

Marga López Cortinas AMPA Pere IV 

Pep Sala Rius  AFA Provençals 

Mireia Pla Calvo AFA Flor de Maig 

 
 

 
Ordre del dia:  

1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD. 

2. Presentació de l’oferta inicial del Consorci d’Educació de Barcelona i primeres dades 

de preinscripció. 

3. Proposta de declaració del CEMD de suport al professorat en relació amb les 

acusacions de suposat adoctrinament a l’escola catalana. 

4. Formació de la comissió de treball amb la finalitat d’elaborar una proposta per elevar 
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al Consorci sobre el nou model d'unitats de referència d'escoles de primària a instituts 

de secundària al districte de Sant Martí. 

5. Torn obert de paraules. 

 

 

PUNT 1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD  

 
S’aprova l’acta. La Secretària explica la rectificació realitzada en el document enviat i no es 

produeix cap nova intervenció o esmena. 

 

PUNT 2. Presentació de l’oferta inicial del Consorci d’Educació de Barcelona i primeres 

dades de preinscripció  

 
La Sra. Anna Vera, representant del Consorci d’Educació de Barcelona (en endavant, CEB) 
explica que a dia d’avui no es pot lliurar el power point amb la presentació de dades perquè no 
es faran públiques fins que es presentin en el Consell de Direcció del CEB. No obstant això, a 
continuació s’exposa un resum d’aquesta informació.  
 
Dades de preinscripció a Barcelona ciutat 
 
A P3 hi ha hagut un descens de les sol·licituds, amb un total de 12.744. 

Centres Públics: 6.436 (87 més que el curs anterior). 
Centres Concertats: 6.308 (147 menys que el curs passat). 

 
A 1er d’ESO s’ha produït un augment de les sol·licituds, amb un total de 6.883. 

Centres Públics: 4.942 (51 més que el curs anterior). 
Centres Concertats: 1.941 (84 més que el curs passat). 

 
Oferta de centres escolars - Curs 2018-2019 
 
Barcelona Ciutat 
 

Centres Públics: 239  
- 173 Centres de primària 
- 66 Centres de secundària  

 
Centres Concertats: 299  
- 160 Centres de primària 
- 139 Centres de secundària 

 
Districte de Sant Martí 
 

Centres Públics: 46  
- 33 Centres de primària, un més que el curs anterior (Escola Auditori). 
- 13 Centres de secundària, també amb un centre més (Institut 22@). 
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Centres Concertats: 28  
- 16 Centres de primària 
- 12 Centres de secundària 

 
Dades relatives a la demanda  
 
Demanda a P3  
 

- El 92% d’alumnat empadronat ha fet la sol·licitud de preinscripció a P3. 
- Per primera vegada la demanda de places en els centres públics ha superat la demanda 

dels centres concertats i ha estat triada per més del 50%. 
- A nivell de ciutat i de districte, s’ha equilibrat la demanda de centres. Els centres 

tradicionalment molt demanats ho han estat menys i s’ha consolidat l’augment de la 
demanda d’altres centres. S’han aprofitat els programes de suport a la innovació 
pedagògica i el treball dels claustres i equips directius han donat els seus fruits tenint en 
compte que un dels objectius del CEB és l’equivalència entre centres. 

- Pel que fa al districte de Sant Martí no s’han produït problemes per assimilar les 
preinscripcions, sense necessitat de bolets ni augment de ràtios. A totes les zones, 
excepte al Camp de l’Arpa i al Clot, la demanda ha estat inferior a l’oferta. 

 
Demanda a l’ESO 
 

- Barcelona ciutat  
En el centres públics ha augmentat l’oferta i la demanda. En els concertats, ha disminuït 
l’oferta però en canvi s’ha produït un lleuger augment de la demanda. 
 

- Districte de Sant Martí 
A la majoria de zones, excepte Sant Martí de Provençals i La Verneda, s’ha produït més 
demanda que oferta. Tot i això, d’acord amb la divisió del districte en 4 zones. La 
demanda s’ha pogut assumir sense problemes, excepte a la Zona 2, corresponent al 
Poblenou i a la Vila Olímpica. 

 
Dades relatives a la ZONA 2 

 
 Han quedat 16 sol·licituds sense assignar (11 que no tenien adscrit l’Institut 22@ i 

van posar correctament les quatre adscripcions que els hi corresponien i 5 que no 
han seguit l'ordre). 
 

 Aclariments relatius a les sol·licituds fetes a l’Institut 22@. 
- No totes les escoles de la zona tenien adscrit aquest institut. 
- Hi ha famílies que sí que el tenien adscrit però no l'han demanat i per això no 

se´ls hi ha pogut assignar. 
- Alumnat que actualment va a escoles d'altres districtes i no tenia adscrit aquest 

institut, sí que ha pogut entrar perquè l’ha demanat en primera opció i és resident 
al districte de Sant Martí. 

  
Solucions que es proposen davant la incertesa de les famílies que no tenen la plaça 
assignada: 

- Augment de ràtios en alguns instituts. 
- Possible augment de places a l’Institut 22@, segurament un grup, reduint els 

altres. Quedarien 4 grups amb 27 o 28 places. Aquesta proposta no està 
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aprovada, és provisional. L’ampliació total de places no es farà fins la segona 
volta de la preinscripció. 

- Des del CEB contactaran amb les famílies per analitzar cas per cas. També 
rebran un correu electrònic per informar-les de la segona volta de la 
preinscripció. 

 
Arribats a aquest punt i abans de començar el debat d’aquesta zona, la Sra. Falgueras 
pregunta si hi ha preguntes relatives a altres zones. 
 
Intervencions:  

 
- Un dels assistents, demana les dades concretes de les escoles públiques més segregades i 

de les que tenen consideració de centres d’alta complexitat. La representant del CEB indica 
que aquestes són dades internes del CEB i que no es faciliten per política de protecció, per 
tal que no etiquetar i segregar encara més. No obstant, explica que aquest any s’ha fet una 
prova pilot i que el proper any es farà a secundària, per fer una reserva de places de les 
NEE tipus B, necessitats socials. Es pretén que totes les escoles d’una zona tinguin la 
mateixa reserva de places, procurar equilibrar la pública i la concertada i les escoles de la 
zona. S’entén com a escola segregada quan no respon a la realitat socioeconòmica del 
barri. Les úniques dades disponibles públiques es poden trobar a la web del CEB. 
 

- Una representant de l’AFA Farigola del Clot pregunta sobre la manca d’adscripció de 
l’Institut Infanta Isabel, el fet que ja no tinguin disponible l’opció artística i la importància de la 
proximitat de l’escola. La Sra. Vera explica el model de relació entre l'escola de primària i 
secundària i l'origen de la proposta. L’objectiu és que cada centre tingui un institut de 
referència per procurar la continuïtat del projecte educatiu. Explica que s’ha eliminat alguna 
adscripció en aquells centres on s’ha constatat mot poca demanda, on feia més de 5 anys 
que no anava cap alumne i després de parlar amb la direcció del centre. Pel que fa al 
batxillerat artístic, exposa que l’accés no és directe sinó de ciutat i, per tant, estar en un 
institut concret no suposa tenir prioritat. 
 

- La consellera d’educació pregunta què succeeix als barris del Clot i el Camp de l’Arpa en els 
que s’ha esmentat que la demanda a P3 és superior a l’oferta. La Sra. Vera indica que fa 
referència a la demanda total que té l’escola, de famílies de dins i fora de la zona, pública i 
concertada, i que no hi ha hagut cap conflicte ja que tothom ha entrat en alguna de les 
opcions demanades. 
 

- Es produeix una altra intervenció que consulta la possibilitat d’adscriure instituts d’altres 
districtes tenint en compte la seva proximitat. La representant del CEB indica que és un 
tema que es que es podrà valorar en la proposta que pugui fer la comissió de treball de la 
que es parlarà en aquest Consell. Es planteja que l’institut de referència sí que hauria d’estar 
al districte però que segurament no hi hauria inconvenient en que hi hagués un institut 
complementari adscrit.  

 
Reprenent el tema relatiu a la Zona 2, el representant de la Plataforma per l'Educació Pública 
de Poblenou, el Sr. Toni Campos Alos, demana saber quines són les regles del joc a l’hora de 
gestionar les sol·licituds de preinscripció. Manifesta els dubtes que tenen les famílies respecte 
els criteris que prevalen (especificitat i complementarietat). Les famílies no acaben d’entendre 
que l’alumnat que està adscrit en els instituts de la zona 26 estiguin pendents de saber si 
podran entrar i, en canvi, alumnat no adscrit, que prové d’escoles d’altres districtes, sembla que 
sí que podrà. Recorda que en una reunió prèvia, els assistents van consultar als representants 
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del CEB si una segona, tercera o quarta opció adscrita passava per davant d’una primera no 
adscrita i assegura que es va dir que no. Pregunta si és una qüestió política o normativa. Volen 
tenir una bona informació per poder traslladar-la a les famílies.  
 
Resposta de la Sra. Anna Vera: 
- Confirma que són criteris normatius. 
- Explica que aquelles famílies que tenen el centre adscrit i el posen en segona, tercera o 

quarta opció passarien per davant d’aquelles que el posen en primera però no el tenen 
adscrit. Malgrat això, aquell que està adscrit i no ho demana està en pitjors condicions que 
aquell que no està adscrit i sí que ho demana en primera opció i amb els 30 punts per viure 
al barri. 

- Manifesta que segurament ha estat un error no haver adscrit l’Institut 22@ a les altres 
escoles o fer-ho d'una altra manera. També indica que finalment no s’ha creat l’institut que 
estava previst a l’Eixample i que les famílies que provenen de l’escola Els Encants han 
assumit el risc d’optar per una escola no adscrita. 

 
Algunes mares de l’Escola l’Arenal de Llevant manifesten molts dubtes sobre el tema de les 
adscripcions i com s’ha fer la preinscripció. Demanen que el CEB tingui en compte que tenen 
l’escola davant de casa i un institut enganxat, l’Institut Front Marítim, al que no podran accedir.  
 
Vàries intervencions recorden el que es va parlar a les reunions prèvies, reunions a les escoles 
i a les xerrades de portes obertes, i asseguren que es van fer dues indicacions a les famílies: 

1. Que no podien posar un Institut no adscrit a la sol·licitud. La Sra. Vera assegura no 
haver dit això, només que si es posava al mig trencava l’adscripció. 

2. Que si posaven els 4 centres adscrits a la sol·licitud tindrien la plaça assegurada en 
un d'ells. Respecte d’això sí que hi ha un reconeixement d’haver-ho dit i la 
representant del CEB assegura que les 11 famílies que han fet la preinscripció 
correctament tindran plaça a la zona, a l’Institut 22@. Davant les queixes, reitera 
que les trucaran des del CEB i parlaran amb cadascuna de les famílies. 

 
Diversos assistents mostren el seu malestar i dubtes sobre com funcionen les adscripcions, el 
número de places insuficients o com es decideix el número d’instituts adscrits. També es 
demana claredat sobre el que significa “trencar l’adscripció” i dades concretes sobre l’augment 
de ràtios que es preveuen en els instituts. Demanen que la gestió de la informació sigui més 
àgil i més senzilla. 
 
Aclariments que fa la representant del CEB, responent les consultes i queixes plantejades:  
- Insisteix en que moltes famílies que tenien adscrit l’Institut 22@ no l’han demanat i per això 

no se´ls hi ha pogut assignar. 
- L'adscripció es trenca si l’opció no adscrita es posa al mig, no al final. 
- Trencar l’adscripció suposa no tenir una plaça assegurada a la zona. És un risc. 
- Informa dels augments de ràtio que s’han previst d’acord amb els directors dels instituts: 

Front Marítim (33), Quatre Cantons (32), Icària (31), Barri Besòs (30) i Maria Espinalt (30). 
- Assegura que traslladarà al CEB les queixes manifestades en aquest Consell. 
 
Una altra intervenció manifesta que no entén que el CEB no hagi tingut en compte que els 
instituts de nova creació no acostumen a omplir el primer any i opina que s’hauria d’haver 
previst que entraria alumnat d’escoles d’altres districtes. 
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D’altra banda, una mare de l’Escola La Llacuna indica que molta gent d’aquest escola no ha 
demanat l’Institut 22@ perquè no segueix el projecte educatiu (ex. oferint religió) i, per tant, 
continuaran amb la idea d’anar al Quatre Cantons.  
 
A continuació un representant de l’AFA de l’Institut Salvador Espriu fa referència a la demanda 
feta des de les escoles de l’Eixample i, concretament, al descens de la demanda en primera 
opció en els instituts Fort Pius i Pau Claris. Exposa que famílies de l’Escola Encants no han 
demanat aquests instituts i, en canvi, han apostat pel nou institut 22@. Es demana al CEB un 
major esforç de pedagogia per fer veure a les famílies que tots els instituts són bons i no només 
els nous.  
 
El Sr. Toni Campos Alos representant de la Plataforma per l'Educació Pública de Poblenou, 
reclama que cada any es produeixen errors de càlcul en el moment de fer la previsió de places. 
Insisteix en que s’ha de tenir en compte que l’any 2023, només a l’escola pública, la demanda 
augmentarà amb 50 o 60 persones més, sense comptar amb els que poden venir de la 
concertada. Insisteix en que no pot ser que cada any s’hagin d’augmentar ràtios o fer bolets. 
 
Seguidament, pren la paraula el conseller tècnic del districte el Sr. Marc Andreu. Esmenta que 
la representant del CEB ja ha reconegut l’error de no haver adscrit l’Institut 22@ a totes les 
escoles de la zona 26 i vol deixar constància que el govern del districte ja havia considerat 
prèviament que això era un error i havia transmès el seu desacord al CEB. No obstant això, ara 
cal gestionar la situació. Tenint en compte l’error i sabent que de vegades es poden produir 
errades per no ser una ciència exacta, demana compromís per part del CEB, districte, consell 
escolar i comunitat educativa, per trobar una solució i fer una proposta de futur escoltant 
l’opinió de tothom sobre les zones i les adscripcions. Urgeix començar a treballar per no haver 
de continuar assumint aquest tipus d’errors. 
 
En aquesta línia, la representant de l’AFA La Farigola del Clot planteja diferents objectius a 
treballar: una política visionària per evitar bolets i augments de ràtios, la valoració dels casos 
concrets de les famílies dels districte, i una política educativa d’intervenció i participació de les 
famílies en els instituts. 
 
Davant de com evoluciona la sessió, la Sra. Falgueras proposa alterar l’ordre del dia i proposa 
continuar amb el punt relatiu a la creació de la comissió de treball. 
 
Abans de finalitzar aquest punt es produeix una altra intervenció que pregunta si la família 
sense plaça podrà escollir altres opcions que no siguin l’Institut 22@ i què passarà en el futur 
amb els germans:  
 
Resposta de la representant del CEB:  
- Explica el procediment i dates de la 2a volta. Abans del 31 de maig es trucarà a les famílies 

que han quedat fora. Del 31 de maig al 4 de juny es farà l’ampliació de preinscripció i el 12 
de juny sortirà la resolució. La família que no vulgui entrar a l’Institut 22@ podrà escollir 
entre aquelles places lliures de la resta d’instituts. 

- El tema dels germans que vulguin entrar a l’institut 22@ i de com es farà aquesta transició 
es planteja com un tema a tractar per la comissió de treball. 
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PUNT 3. Formació de la comissió de treball amb la finalitat d’elaborar una proposta per 

elevar al Consorci sobre el nou model d'unitats de referència d'escoles de primària a 

instituts de secundària al districte de Sant Martí. 

 
Donat que hi ha una voluntat de canvi real i aquest és un tema que afecta a diverses zones, no 
només Zona 26, la Sra. Falgueras proposa la formació d’una comissió de treball per la 
formulació, organització i divisió de les zones d’influència i zones d’adscripció. 
 
Es considera important la relació entre primària i secundaria. Està previst que hi hagi una zona 
d’influència i que cada escola tingui uns instituts de relació, però això s’ha d’organitzar i fer un 
mapa escolar, revisar la divisió en zones i plantejar-se aquesta distribució. En aquets sentit, el 
CEB s’ha compromès a escoltar al Districte i a les famílies per analitzar aquesta zona 
d’influència i els centres d’adscripció. 
 
Districte vol treballar-ho amb les famílies i els centres escolars i és per això que demana la 
participació en aquesta comissió. Es proposa fer una primera reunió abans de l’estiu per 
treballar les diferents variables. Seria interessant que hi haguessin persones de totes les zones 
i diferents agents implicats: AMPA, professorat i, si pot ser, també alumnat. 
 
Intervencions:  
- La primera fa referència a les dificultats que es presentaran per a que tot l’alumnat entri a 

l’institut de referència amb 90 o 120 places. La Consellera considera que aquesta comissió 
ha de servir per tenir en compte tot això i planificar-ho per tal d’evitar futurs problemes. 

- Des de la Plataforma per l'Educació Pública de Poblenou, el seu representant fa diverses 
preguntes: Quina és la proposta actual del CEB? Apostem per l’escola-institut? Com es pot 
garantir que l’alumnat actual de primària tindrà institut a la seva zona? A l’any 2025 es 
calculen 100 o 120 sol·licituds més que enguany. Com es cobrirà la futura demanda?  

- Quina és la darrera versió d’aquesta proposta del CEB? És la de l’octubre de l’any passat? 
- Els col·legis que tinguin l’institut de referència tindran més punts? 
- El Sr. Albalat, del Centre d’Estudis Montseny, entén que si la voluntat és crear una escola-

institut en principi hi haurà plaça assegurada i serà un accés directe. Ara bé, si la voluntat de 
les famílies és la d’anar a un altre institut llavors no hi ha planificació. 

 
Respostes de la representant del CEB:  
- De cara a futur indica la importància de la comissió i la necessitat de que es faci el més aviat 

possible per analitzar totes les variables, xifres i projectes educatius.  
- Assegura que la darrera proposta del nou model d'adscripcions no s'ha difós mai entre 

famílies, només entre direccions dels centres. Es farà arribar a districte per a que es pugui 
fer arribar als assistents. 

- La línia general no és la de crear instituts-escoles, sí la de garantir plaça a un institut de la 
zona. 

- La idea és treballar eines i programes amb l’objectiu de millorar la continuïtat del projecte i el 
traspàs de primària a secundaria. 

 
En relació amb aquesta idea de continuïtat, la consellera d’educació fa una explicació de les 
xarxes pel canvi i aprofita per esmentar el premi d’innovació educativa atorgat recentment a la 
xarxa AEX del Poblenou. 
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Intervé una altra persona demanant la confirmació de criteris que s’han de tenir en compte per 
anar preparant la proposta. La Sra. Vera indica que els criteris de la nova proposta són 
diversos, no només proximitat i projecte educatiu, sinó equitat del territori, projecte educatiu i 
altres. És un tema complex que s’haurà de treballar a fons a la comissió. 
 
Un representant de l’AMPA de l’escola La Palmera consulta quina importància té aquesta 
comissió i si es treballarà a fons. Demana compromís de treballar-ho més d’un dia i que no 
quedi en una única reunió. La Sra. Falgueras confirma la intenció de treballar aquest tema a 
fons i en diverses reunions.  
 
Intervé de nou Toni Campos de la Plataforma per l'Educació Pública de Poblenou, perquè vol 
confirmar la participació del CEB en la comissió i reclama que el CEB sigui part activa 
d'aquesta. La Sra. Falgueras assegura que és una proposta de districte però amb relació amb 
el CEB. S'acorda que serà una comissió conjunta, es faran vàries reunions i la representant del 
CEB també hi assistirà. 
 
Abans de passar al punt següent, una mare afectada per la manca d’assignació de plaça 
manifesta que no està conforme amb la solució que es proposa i consulta com pot reclamar i 
fer visible la seva disconformitat. La representant del CEB indica que es pot fer una instància 
per escrit al CEB. Algunes mares manifesten que ho han intentat però allà els hi han dit que 
fins el dia 12 de juny no podien fer-ho. La Sra. Vera explica que poden fer la instància al CEB, 
no per manca de plaça perquè l’assignació encara no és oficial, però si per altres raons com la 
no adscripció de l’institut. 
 

PUNT 4. Proposta de declaració del CEMD de suport al professorat en relació amb les 

acusacions de suposat adoctrinament a l’escola catalana 

 
La Sra. Falgueras procedeix a llegir a una proposta elaborada pel CEMB, encara pendent 
d’aprovació, i demana l’opinió dels assistents per saber si s’estan d’acord en manifestar el seu 
suport com a districte. 
 
Després de diverses intervencions i d’obrir el debat, el consell decideix donar el suport a la 
declaració si el CEMB accepta introduir tres esmenes: 

1. Generalitzar l'escrit a tots els supòsits d'adoctrinament. 
2. Rectificar el llenguatge, respectant el gènere i amb paraules neutres. 
3. Substituir les expressions "linxament per assetjament" i "públic per públic mediàtic" 

 
Aquesta decisió de suport es pren amb el recolzament majoritari i un vot en contra.  

 

 

PUNT 5. Torn obert de paraules 

 
Es realitzen dues consultes: 
- Per quan es convocarà la primera reunió de la comissió? La Sra. Falgueras confirma que es 

farà abans de que acabi el curs. En els propers dies es farà convocatòria des de districte.  



 
 
 

 

 

 

 

10 
 

- Es demanen les dades de l’escoles bressol. La consellera d’educació confirma que s’han 
sol·licitat a l’IMEB per tal de presentar-les en aquest consell però encara no estaven 
disponibles. Es proposa convocar a les EBM a una reunió específica quan es tinguin. 
 
 

La Consellera d’Educació dona per finalitzat el consell.  
 
 
 
Finalitza la sessió a les 21h 
 


