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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 26 de novembre del 2018 a les 18.00h 

 
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 

Professorat Centres Públics:   

Enric Reverter Valls Escola Catalònia 

Isabel López Santamaría Escola Els Porxos 

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:   

Gema Gámez González Escola Bac de Roda  

Rosalia Melis Martí Escola Antoni Brusi 

Pares / Mares CEC Centres Concertats:   

  Alumnes: CEC i Associacions Centres Públics:   

  Alumnes: CEC i Associacions Centres Concertats:  

  

Sindicats: 
 Jordi Binefa Martínez UGT – Escola del Clot 

Carme Alegre Canudas USTEC 

Entitats: 
   

Consorci d'Educació de Barcelona 
 

Anna Vera Rigo 
Referent territorial del Consorci 
d'Educació de Barcelona 

Rosa Solé Gómez 
EAP Sant Martí - Consorci d'Educació 
de Barcelona 
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Districte de Sant Martí:   

Carlota Falgueras Marsal  
Consellera d’Educació i 
vicepresidenta del CEMD 

Maria Antònia Montagut Llinàs Secretària del CEMD 

Montserrat Barnils i Santanach GMD BComú 

Ramón Sabaté Puig  GMD PP 

Lourdes Arrando Bellés GMD ERC-AM 

Daniel Celma Fernàndez GMD UP - PA 

Margarita Planas i Liébanas GMD PdCat 

Xavier Bañón Fàbregas GMD PSC 

 
Membres del Consell excusats  
 

Josep Maria Montaner i Martorell President CEMD 

Maria Eugenia Angulo López GMD C’s 

Núria Canillas Xino-Xano 

Maria Roca Parpal EBM Cobi 

 
Assistents no membres del Consell 
 

Maria Villar Freixedes Família de l’Escola Antoni Brusi 

Glòria Rodríguez Ruiz Mestra de l’Escola Antoni Brusi 

Albert Montes Monzó Escola L’Arenal de Llevant 

Toni Campos i Alos AFA L’Arenal de Llevant 

José Antonio Carrión Titular de l’Escola Grèvol 

Ita Alabat Cap d’Estudis de l’Escola Dovella 

Maria Jesús Jiménez AFA de l’Escola Quatre Cantons 

Amador Pisabarro Plataforma per a l’Educació pública de Poblenou 

Patricia Sarrias Plataforma per a l’Educació pública de Poblenou 
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Ordre del dia:  

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

2. Presentació de les dades sobre el procés de matriculació del curs 2018-2019 i dels 

nous centres educatius del districte i de les obres de gran RAM per part del Consorci 

d’Educació de Barcelona. 

3. Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les Escoles Bressol 

Municipals de Sant Martí. 

4. Procés d’eleccions en el marc dels Consells Escolars de Centres així com també del 

Consell Escolar Municipal de Districte. 

5. Informació sobre la comissió de treball sobre les zones d’adscripció del districte. 

6. Precs i preguntes. 

 

 

 

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

 
Ha arribat una esmena de l’acta anterior per correu electrònic, per tal d’incloure a la mateixa 
una persona, en Jordi Binefa, que va assistir a la sessió i que no hi apareixia. S’inclou l’esmena 
i s’aprova l’acta per unanimitat. 
 
 
 

PUNT 2. Presentació de les dades sobre el procés de matriculació del curs 2018-2019 i 
dels nous centres educatius del districte i de les obres de gran RAM per part del CEB  

 
La Sra. Anna Vera, representant del Consorci d’Educació de Barcelona (en endavant, CEB) 
explica les principals novetats del curs 2018-2019 presentant en primer lloc dades a nivell de 
ciutat i després centrant-se en el districte. 
 
Cal destacar un augment d’1% d’escolarització a tota la ciutat, més de 1.700 d’alumnat més 
que el curs anterior. Pel que fa a nivells d’estudis, a P3 hi ha una disminució, però a Primària i a 
l’ESO, hi ha un augment significatiu. Ha augmentat la demanda d’escolarització pública 
respecte el curs anterior a primària, passant del 48,2% al 49,5%. A l’ESO també es consolida la 
demanda a la pública, passant d’un 40,3% al 43,3%. On hi ha un major nombre d’alumnat és a 
1r d’ESO. Més del 92% van poder veure satisfeta la seva demanda en primera opció. 
 
Pel que fa a les dades de matriculació a nivell de Districte de Sant Martí, la Sra. Vera exposa 
les dades següents: 
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Alumnat matriculat a P3 

Zona 
Núm. 

d’escoles  
Núm. de 
Grups 

Places 
ofertades 

Alumnat 
matriculat 

Zona 25 (Clot i 
Camp de l’Arpa) 

6 públiques 9 223 226 

4 concertades 7 175 176 

Zona 26 
(Poblenou) 

12 públiques 24 588 567 

4 concertades 8 190 180 

Zona 27 (Besòs) 
4 públiques 5 112 95 

3 concertades 4 100 82 

Zona 28 
(Provençals) 

4 públiques 6 150 151 

2 concertades 2 50 47 

Zona 29 (Verneda- 
La Pau i St. Martí) 

7 públiques 9 219 210 

6 concertades 7 175 164 

 
 

Alumnat matriculat a 1r d’ESO 

Zona 
Núm. 

d’instituts 
Núm. de 
Grups 

Places 
ofertades 

Alumnat 
matriculat 

Zona 1 (Clot i 
Camp de l’Arpa) 

3 públics 10 288 297 

3 concertats 7 210 205 

Zona 2 (Poblenou) 
5 públics 18 550 545 

4 concertats 8 240 243 

Zona 3 (Besòs) 
1 públics 3 81 89 

3 concertats 7 210 216 

Zona 4 (Verneda- 
La Pau i St. Martí) 

3 públics 11 330 337 

2 concertats 3 90 92 

 
S’obre un torn de preguntes sobre les dades exposades. En Toni Campos, membre de la 
Plataforma per a l’Educació Pública de Poblenou pregunta sobre les dades de secundària de la 
zona 2 exposant que hi ha hagut la incorporació d’un “bolet” ja que inicialment estaven 
previstes 510 places i no 550. N’Anna Vera afirma que sí que hi ha un grup addicional ja que 
s’ha incorporat alumnat d’altres zones perquè sobraven places. 
 
N’Ivan Sanín pregunta si a la zona 4 de secundària hi ha també un grup addicional, la qual 
cosa és confirmada per la referent territorial del CEB.  
 
Pel que fa a les obres i arranjaments als centres educatius, N’Anna Vera presenta les diferents 
actuacions que s’han dut a terme durant l’estiu. En el cas del Districte de Sant Martí, s’ha dut a 
terme el creixement de l’Escola La Flor de Maig i l’Institut Maria Espinalt, la construcció dels 
mòduls del centre de nova creació l’Escola Auditori i l’adequació de la tercera planta de l’edifici 
de Can Saladrigas per a la ubicació del centre de nova creació Institut 22@.  
 
També s’han dut a terme obres Gran Rams a centres ja existents, concretament a l’Escola 
Poblenou, per a la connexió d’edificis, i l’Escola La Mar Bella, la qual està sent ampliada amb 
dos nous edificis, un d’ells d’ús comunitari pel barri. Des del Pla de Barris també s’estan fent 
inversions al Districte per tal d’adequar les sales d’actes de l’Escola La Pau i de l’Institut Barri 
Besòs així com també per l’adequació de diferents espais de l’Institut Bernat Metge. Després 
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de l’estiu també s’ha iniciat l’obra de la planta baixa de l’Institut Rambla Prim que es dedicarà 
en exclusiva a l’etapa postobligatòria. Com a nova construcció s’està acabant l’Institut Maria 
Espinalt que el curs vinent ja es podrà traslladar al nou edifici. 
 
S’obre de nou el torn de preguntes. Na Gema Gámez de l’AFA de l’Escola Bac de Roda 
demana si les seves demandes pel que fa al pati del centre estan arribant a les persones 
responsables ja que no s’estan dient a terme les actuacions oportunes. L’Anna Vera afirma que 
sí que en tenen constància però que el pressupost és limitat i no ho han pogut atendre de 
moment. Tot i això, assegura que ho farà arribar de nou al Departament d’Obres. 
En Toni Campos, membre de la Plataforma per a l’Educació Pública de Poblenou, pregunta si 
la dada referent al pressupost de la construcció de l’Institut Maria Espinalt fa referència a un sol 
curs o al cost total, a la qual cosa l’Anna Vera respon que és el cost total. En Toni demana si 
poden fer arribar informació sobre el cost que representen les actuacions necessàries per 
acollir els grups addicionals. Per últim recorda que a l’Escola La Mar Bella els infants conviuen 
amb les obres durant el tot el dia, i demanen que es tingui en compte a l’hora de planificar 
futures actuacions. També vol posar de relleu que diàriament es troben un cotxe dels Mossos 
d’Esquadra mal aparcat al carreró que dona accés a l’escola. 
 
La Consellera respon que amb l’AFA de l’Escola La Mar Bella es duen a terme reunions 
mensuals de seguiment de l’obra amb dos pares responsables per tal de minimitzar les 
molèsties i adequar-se a les necessitats dels infants. A més, des del Districte s’ha posat en 
coneixement de la Guàrdia Urbana la presència de cotxes mal aparcats per tal que hi posin 
remei, tot i que no és possible que hi hagi una patrulla durant tot l’horari escolar. 
 
N’Anna Vera confirma que les obres són molestes i és complicat que es duguin a terme amb el 
dia a dia de l’escola. Tot i això, s’està intentant donar resposta a les demandes de les famílies 
per tal de minimitzar els inconvenients durant un any i mig. 
 
Na Ita Albalat, cap d’estudis de l’Escola Dovella, explica que al seu centre l’any passat van 
estar uns mesos convivint amb obres la qual cosa no va ser fàcil. A més a més, especifica que 
no és el mateix la construcció d’edificis o la instal·lació de mòduls pel que fa a les molèsties 
causades. Per últim, recorda que en el seu cas, tenen problemes de goteres importants a 
algunes classes del centre, causades per les obres que es van dur a terme al pati del terrat 
l’any passat. 
 
N’Anna Vera confirma que tenen constància de la problemàtica i que és un problema derivat 
d’una mala execució de l’obra i que ho cobrirà la garantia. 
 
Com a últim punt, N’Anna Vera explica els diferents programes educatius que s’han proposat 
als centres educatius. Aquest curs s’ha apostat per endreçar en un sol web diferents propostes 
i ofertes educatives per als centres en el Convocatòria Unificada de Programes. S’explica 
també el programa Xarxes pel Canvi i l’AEX, que al Districte de Sant Martí són molt importants i 
estan treballant de forma molt organitzada. 
 
S’obre un últim torn de preguntes i Carme Alegre, representant del sindicat USTEC, pregunta 
com s’han incrementat els recursos per implementar el Decret de l’escola inclusiva al Districte. 
N’Anna Vera respon que s’han obert noves SIEI (Suport Intensiu per a l’Escolarització 
Inclusiva) a la ciutat, una d’elles al Districte de Sant Martí. 
 
En Toni Campos, pregunta per les xerrades que es fan per a les famílies cada curs, ja que 
aquest any encara no els hi havia arribat l’oferta. La Maria Antònia Montagut, tècnica 
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d’educació del Districte, informa que des de l’IMEB han canviat la configuració del programa i 
aquest ja no es difondrà en format anual sinó que s’aniran programant en diferents districtes 
però amb menys freqüència. És a dir, canviarà el format del programa, però aquest encara no 
està tancat. Diferents persones mostren el seu descontent amb aquest canvi, les quals 
demanden poder seguir aprofitant aquestes xerrades a les escoles ja que resultaven molt útils 
pels centres i per a les famílies. 
 
Des de l’AFA de l’Escola Brusi, es demana també perquè hi ha hagut una retallada de les hores 
de professionals vetlladors. N’Anna Vera especifica que no ha estat una retallada si no una 
redistribució d’aquests, un canvi dels criteris, ja que de fet hi ha centres que han augmentat el 
número d’hores. Especifica que a nivell ciutat el número d’aquests professionals s’ha 
mantingut. També aporta que està sobre la taula poder fer un canvi en el marc del Decret 
d’Escola Inclusiva.  
 
La Consellera proposa tractar a la propera sessió del Consell Escolar Municipal de Districte el 
Decret de l’Escola Inclusiva, per tal de tractar-ho amb una major profunditat i treballar temes 
menys estadístics en el marc de la sessió plenària. 
 
Una intervenció també demana poder treballar el tema de la segregació en una propera sessió, 
ja que les aules d’acollida i els suports lingüístics també s’han vist reduïts.  
 
N’Anna Vera, proposa no barrejar els dos temes, inclusió i segregació, i treballar-ho en dues 
sessions diferents. A més, proposa que algun representant i expert del CEB del Departament 
d’Inclusió pugui participar-hi. 
 
Una nova intervenció demana que si no es poden dur a terme algunes actuacions per manca 
de pressupost, que no es desenvolupin decrets que no es podran acomplir. 
 
Una altra intervenció demana menys redistribució de recursos i poder fer-los créixer per tal 
d’atendre les necessitats. 
 
En Ricard Albalat concreció en la sessió en que es treballi el Decret d’Escola Inclusiva, que 
pugui explicar-ho a nivell teòric però també una concreció de les actuacions a realitzar.  
 
Es pot veure el detall de les dades d’inscripció i de les obres realitzades en el següent enllaç:  
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_sala_de_premsa/2018/170908_Roda_de_premsa_i
nici_curs_20180907.pdf 
 

 
  

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_sala_de_premsa/2018/170908_Roda_de_premsa_inici_curs_20180907.pdf
https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/01_sala_de_premsa/2018/170908_Roda_de_premsa_inici_curs_20180907.pdf
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PUNT 3. Presentació de les dades de preinscripció i matriculació de les Escoles Bressol 
Municipals de Sant Martí. 

 
La Consellera d’Educació presenta les dades de preinscripció a les Escoles Bressol del 
Districte de Sant Martí pel curs 2018-2019, els quals es poden observar en la següent taula: 
 
Procés de Preinscripció a les Escoles Bressol i Llars D'infants de Titularitat Pública a la Ciutat. Curs Escolar 

2018-2019 

  
Oferta Places 

G0 
Sol·licituds 

G1 
Sol·licituds 

G2 
Sol·licituds 

G0 
Assignat 

G1 
Assignat 

G2 
Assignat 

Vacants 

Nom G0 G1 G2 
      

G0 G1 G2 

CAMP DE L'ARPA 8 30 0 14 57 7 8 30 
    

CASCAVELL 7 22 7 2 13 13 3 17 7 4 5 
 

COBI 8 43 27 16 100 60 8 43 27 
   

DIAGONAL MAR 8 45 27 16 65 49 8 45 27 
   

DOLORS CANALS 8 44 29 15 57 51 8 44 29 
   

EL BRESSOL DEL 
POBLENOU 

8 29 2 14 45 10 8 29 2 
   

EL CLOT DE LA MEL 8 31 1 8 40 8 8 31 1 
   

EL GRONXADOR 8 27 2 8 26 18 8 27 2 
   

EL PETIT PRÍNCEP 8 31 1 16 48 14 8 31 1 
   

EL VUIT 0 0 20 0 0 1 
  

6 
  

14 

EL XALET DE LA 
PAPERERA 

8 15 15 9 17 35 8 15 15 
   

ESQUITX 7 13 15 6 15 15 7 13 15 
   

JÚPITER 8 31 2 16 53 12 8 31 2 
   

LA FARINERA 7 32 19 14 39 47 7 32 19 
   

LA MAR XICA 8 16 16 7 20 12 8 16 16 
   

LA VERNEDA DE SANT 
MARTÍ 

7 29 1 6 19 10 6 29 1 1 
  

L'ALIANÇA 8 31 1 15 39 7 8 31 1 
   

L'ESTACIÓ 7 32 1 9 34 8 7 32 1 
   

MARGALLÓ 8 29 0 8 46 9 8 29 
    

  139 530 186 199 733 386 134 525 172 5 5 14 

  855 
 

1.318 
 

831 24 

 
La Cristina Cadevall, directora de la EBM Diagonal Mar, fa notar que les escoles bressol que no 
cobreixen la totalitat de les places, són les que la titularitat és de la Generalitat de Catalunya, 
que no ofereix el mateix tipus d’ajuts i bonificacions que l’Ajuntament de Barcelona, la qual 
cosa és un desaprofitament de recursos. 
 
La Consellera especifica que la posada en marxa de la tarificació social ha estat un avenç i que 
realment les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya no poden optar a 
aquesta. Per això, el curs vinent l’Escola Bressol s’espera que pugui passar també a ser de 
titularitat de l’Ajuntament així com també es traslladarà l’EBM Esquitx a l’espai Pere Calafell 
amb unes instal·lacions més noves i adequades, juntament amb l’Escola de Música, tot i que es 
durà a terme primer l’escola bressol. Es troba situat al costat de l’Escola La Caixa. 
 
En Toni Campos, pregunta si està prevista la creació d’alguna escola bressol a la zona de la 
Diagonal Mar i el Front Marítim, concretament a la zona de Palo Alto. A més, fa notar que 
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encara hi ha molts infants que es queden fora de les escoles bressol públiques. La Consellera 
especifica que es renovaran dues escoles bressol per al proper curs intentant poder atendre 
aquesta demanda, concretament Esquitx i El Vuit. A més, creu que seria bo que des de l’IMEB 
es poguessin gestionar les escoles que ara ho fa la Generalitat per tal de poder aplicar la 
tarificació social. 
 
En Toni Campos, demana que s’aposti per mostrar que les escoles bressol són espai 
pedagògics, i ja no són espais només assistencials. La Consellera especifica que a l’espai Pere 
Calafell s’hi durà a terme també un Espai Familiar per treballar en aquesta línia. 
 
 
 

PUNT 4. Procés d’eleccions en el marc dels Consells Escolars de Centres així com també 
del Consell Escolar Municipal de Districte. 

 
Na Maria Antònia Montagut explica que s’ha iniciat el període de constitució dels Consells 
Escolars de Centres, a partir dels quals s’iniciarà el període de renovació de la meitat del 
Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí i del Consell Escolar Municipal de 
Barcelona. Degut a les eleccions municipals, aquests processos de renovació s’escurçaran per 
tal de poder tenir-los constituïts abans de les eleccions. 
 
S’anima a més a que les persones assistents puguin presentar la seva candidatura per a les 
eleccions al Consell Escolar Municipal de Districte. Les persones que ja en formen part, seran 
informades de si acaben o no el seu mandat. 
 
La Consellera pregunta com s’estan desenvolupant les eleccions als Consells Escolars de 
Centres i si s’hi està presentant molts candidats. Diferents centres educatius expliquen que 
tenen dificultats per cobrir les vacants de tots els sectors, sobretot de PAS i Alumnat. D’altres sí 
que han aconseguit cobrir tots els sectors. 
 
 
 

PUNT 5. Informació sobre la comissió de treball sobre les zones d’adscripció del districte. 

 
La Consellera d’Educació explica que es arran de la darrera sessió plenària del Consell Escolar 
Municipal de Districte, es va crear una Comissió de Treball per poder elevar una resposta 
consensuada i participada al Consorci d’Educació de Barcelona en relació al nou model de les 
zones d’adscripció del Districte de Sant Martí, que tenia per objectiu la millora del pas de 
primària a secundària de l’alumnat. Aquesta suposava una reestructuració de les zones 
d’adscripció i les unitats de referència. 
 
Per tal de treballar aquesta proposta del CEMD, es van celebrar dues sessions grupals de la 
Comissió de Treball els dies 27 de juny i 15 d’octubre, en la qual es va acordar la creació de 
subcomissions territorials per cada zona d’adscripció per tal de facilitar la participació de tots els 
centres educatius. La Consellera explica que s’han començat a celebrar les primeres reunions 
de les subcomissions territorials, en les que hi participa un representant de les famílies i un de 
cada centre educatiu. Un cop acabades les reunions territorials, es durà a terme una reunió de 
posada en comú de totes les zones d’adscripció el dia 13 de desembre per tal de fer arribar la 
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proposta consensuada al CEB. Es destaca que la participació dels centres educatius i les 
famílies està sent molt elevada a gairebé totes les zones. 
 
Na Maria Villar, de l’AFA de l’Escola Brusi, exposa que no han estat convidats d’aquestes 
reunions. La Consellera d’Educació respon que sí que hi van assistir, almenys una persona 
representant de la direcció i recorda que van ser convidades totes els centres educatius així 
com també les seves associacions de famílies. 
 
En Ricard Albalat, representant de la titularitat del Centre d’Estudis Montseny, exposa que seria 
necessari presentar aquestes conclusions al CEMD abans de fer el retorn de les conclusions al 
CEB. Es respon que serà difícil poder trobar una data per fer aquesta trobada ja que cal fer la 
proposta al CEB durant el mes de desembre si es vol que s’incorporin alguns canvis de cara a 
les preinscripcions del curs vinent. Així, caldria convocar una nova plenària del CEMD en 
menys de quinze dies. N’Anna Vera especifica que cal anar incorporant les propostes poc a 
poc ja que és molt difícil que es pugui arribar a un acord total entre totes les parts i fer tots els 
canvis de cop. Sinó que a partir d’aquestes reunions, es podran anar traçant unes línies de 
treball que generin consens i que es puguin anar implementant de forma gradual. 
 
N’Albert Montes, de AFA de l'Escola l'Arenal de Llevant, pregunta si l’objectiu d’aquest model 
és també reduir ràtios, grups bolets i garantir que l’alumnat de Sant Martí pot estudiar a Sant 
Martí. N’Anna Vera respon que la reducció de ràtios ve determinada pel Departament 
d’Ensenyament i per tant no té res a veure amb aquest model de zones d’adscripció, ja que 
aquest pretén millorar el pas de la primària a la secundària, augmentant la coordinació a nivell 
pedagògic. Per tal de poder-ho fer, cal que les zones d’adscripció siguin més petites i que cada 
institut tingui menys escoles adscrites.  
 
Na Ita Alabat, cap d’estudis de l’Escola Dovella, pensa que és difícil equiparar els criteris 
pedagògics i els de capacitat dels centres. N’Anna Vera respon que sempre cal tenir en compte 
la capacitat dels instituts a l’hora de fer les planificacions a mig termini ja que s’han de garantir 
les places.  
 
Una mare de les AFAS de l’Escola Dovella i de l’Institut Moisès Broggi, pregunta per què en el 
nou model presentat pel CEB l’Escola Dovella ja no pertany a la unitat de referència de l’Institut 
Moisès Broggi. A més, exposa el seu descontent en que si que formin part d’aquesta unitat de 
referència centres que no són del Districte de Sant Martí. N’Anna Vera puntualitza que l’Institut 
Moisès Broggi es troba situat a la frontera amb altres districtes i és per aquest motiu que té 
assignades escoles d’aquests. A més, explica que tot i que no estigui a la unitat de referència sí 
que forma part de la zona d’adscripció i per tant sí que pot ser escollit per part de les famílies 
de l’Escola Dovella. 
 
N’Albert Montes, demana que de cara a les properes inscripcions es pugui resoldre el dubte de 
que passa quan un institut no omple en primera opció, ja que la falta d’informació va causar 
problemes l’any anterior. Demana que es pugui deixar clar a totes les famílies. N’Anna Vera 
respon que hi ha un compromís del CEB i del Districte en dur a terme una xerrada per a les 
preinscripcions de secundària on aclarir tots aquests dubtes, així com també que hi hagi una 
pregunta concreta a les FAQS del web del CEB. 
 
N’Enric Reverter mostra el seu acord amb el model a nivell general però demana encara un 
treball més acurat amb els instituts per fer més àgil aquest traspàs i demana l’ajuda del CEB en 
aquest procés. N’Anna Vera afirma que caldrà aquest suport i que cada zona d’adscripció es 
consolidarà a ritmes diferents. 
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PUNT 6. Precs i preguntes 

 
Na Rosalia Melis, de l’AFA de l’Escola Antoni Brusi, pregunta si s’ha dut a terme algun projecte 
per a famílies sobre l’assetjament escolar. Es respon que existeix el programa Prou 
Assetjament que dona formació al professorat per conèixer com actuar en aquests casos, 
donant eines, recursos i criteris als centres educatius. Però de moment, no s’han ofert per a les 
famílies. 
 
Per últim, la Consellera d’Educació, explica que algunes AFAS i AMPAS de la zona del 
Poblenou estan organitzant un grup de feminisme per dur a terme accions feministes a escoles 
de primària. Convida a les diferents associacions presents a que puguin sumar-s’hi. 
 

 
 
La Consellera d’Educació dona per finalitzat el consell.  
 
 
 
Finalitza la sessió a les 20.45h 
 


