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Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí 

Assumpte Acta del plenari del CEMD 

Lloc Sessió telemàtica 

Data i hora 7 de juliol de 2021, a les 17.30 h 

Assistents Alberto Cordobés Rodríguez, vicepresident del CEMD  

 Jordi Rallo Casanovas, Grup Municipal ERC-AM 

 Silvia López Serrano, PSC-CP 

 Maria Arenillas Picañol, Grup Municipal JxC 

 Anna Vera, Consorci d’Educació de Barcelona 

 Rosa Solé, Serveis Educatius 

 Maria Roca i Parpal, EBM El Cobi 

 Cristina Cadevall, EBM Diagonal Mar 

 Oriol Navarro, Jesuïtes -Escola El Clot 

 Carme Alegre, USTEC 

 Jordi Binefa, UGT  

 Montserrat Ruiz, AFA Institut Infanta Isabel 

 Maria Helena Martín Cañadas, UPC 

 Amador Pisabarro, Plataforma defensa de l’educació pública del Poblenou 

 

Convidat Jordi Martin 

 

Ordre del dia 

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

2. Recordatori del nomenament del representant del Consell Ciutadà del Districte de 

Sant Martí. 

3. Procés de preinscripció i dades inicials de matriculació. Curs 2021-2022. Consorci 

d’Educació.  

4. Retorn del Consell Educatiu Municipal de Barcelona. Balanç i informació de la Taula 

Ciutat Escoles i Covid.  

5. Informacions vàries: Canvi de denominació de l’institut 22@, programes i projectes 

(Ampliem espais educatius, Protegim les escoles, Menjadors escolars més sans i 

sostenibles) 

Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

Districte de Sant Martí 

C. Andrade, 9 
08018 Barcelona 
93 402 70 00 
dspit@bcn.cat 
barcelona.cat/santmartí 
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6. Torn obert 

  

Alberto Cordobés, obre la sessió presentant-se com a nou conseller d’educació del Districte i 

donant la paraula al seu predecessor.  

Jordi Martin fa una agraïment a tota la comunitat per la voluntat de treball compartit entre la 

institució i la comunitat del districte, que ha estat una plaer treballar aquests dos anys en el 

càrrec i que a partir d’ara assumirà noves tasques a nivell supramunicipal que no li permeten 

continuar. El nou conseller agraeix la feina feta i es posa a disposició del membres.  

A continuació es tracten es punts previstos a l’Ordre del dia:  

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

L’acta de la sessió ordinària del 26 d’abril de 2021 

 

2. Recordatori del nomenament del representant del Consell 

Ciutadà del Districte de Sant Martí. 

S’indica que no hi ha cap representant del consell educatiu en el Consell Ciutadà de Districte 

i es dóna l’opció a les persones assistents per a que es presentin com a voluntàries en 

aquesta sessió. No hi ha candidatures.  

 

3. Procés de preinscripció i dades inicials de matriculació. Curs 2021-2022. 

Consorci d’Educació.  

Anna Vera, representant territorial del CEB, indica que s’ha produït un canvi recent a la 

conselleria d’educació i no s’ha fet encara la roda de premsa ni s’han fet públiques les dades 

de preinscripció. Per aquest motiu no es pot compartir la presentació de dades que es fa 

habitualment en power point, però s’enviaran quan siguin públiques. Ara passa a detallar-les 

de viva veu:  

 

Barcelona ciutat 

Les dades des del padró havien baixat en relació a l’alumnat de P3, a nivell de Barcelona i a 

nivell de districte, especialment en alguns barris.  

La preinscripció l’han fet 11.097 infants (P3) i 6.843 (1r d’ESO). En relació amb l’any passat, 

representa 900 alumnes menys a P3 i uns 600 alumnes menys a 1r d’ESO.  

Evolució de  la demanda. Aquest any la demanda sobre el padró d’habitants es d’un 88%. 

L’any passat va ser 89%, però anys anteriors va ser del 91-92%. Això vol dir que la 

demanda no s’ha ajustat tant a les dades que tenim del padró, segurament també per les 

situacions relacionades amb la pandèmia (la gent no es podia empadronar o tenia dificultats 

per fer-ho) i segurament les dades del padró estan menys actualitzades.   

 

El 55% de demanda correspon a l’escola pública. A P3 (s’han fet 6.128 demandes a l’escola 

pública i 4.969 a l’escola concertada). Això representa que en els darrers 10 anys s’ha pujat 
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9 punts de percentatge en la demanda pública (el curs 2012-2013 hi havia un 46% de 

demanda pública a Barcelona). Es reafirma la confiança de la població en quant al sistema 

públic. Un 10% d’aquest 55% correspon al districte de sant Martí (1.157 alumnes) 

 

Districte de Sant Martí. Dades P3.  

Z25 el Camp de l'Arpa del Clot - El Clot 
 

Centres públics:  

- Oferta: 212 places 

- Demanda: 210 sol·licituds 

- Assignació: 207 infants 

- Vacants: 5 places 

 

Centres privats concertats:  

- Oferta: 175 places 

- Demanda: 163 sol·licituds 

- Assignació: 165 infants  

- Vacants: 10 places 

 
Z26 Poblenou, el Parc i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el Front Marítim 
 
Centres públics:  

- Oferta: 528 places 

- Demanda: 508 sol·licituds 

- Assignació: 509 infants 

- Vacants: 19 places 

Encara no es tenen les dades completes de la matricula i podria ser que hi hagi alumnat assignat que no 

s’acabi matriculant.  

Centres privats concertats:  

- Oferta: 200 places 

- Demanda: 154 sol·licituds 

- Assignació: 147 infants  

- Vacants: 53 places 

 
Z27 El Besòs i el Maresme 
Centres públics:  

- Oferta: 110 places 

- Demanda: 94 sol·licituds 

- Assignació: 97 infants 

- Vacants: 13 places 
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Centres privats concertats:  

- Oferta: 100 places 

- Demanda: 73 sol·licituds 

- Assignació: 96 infants  

- Vacants: 4 places 

 
Z28 Provençals del Poblenou 
 
Centres públics:  

- Oferta: 161 places 

- Demanda: 156 sol·licituds 

- Assignació: 156 infants 

- Vacants: 5 places 

Centres privats concertats:  

- Oferta: 50 places 

- Demanda: 34 sol·licituds 

- Assignació: 36 infants  

- Vacants: 14 places 

 
Z29 La Verneda i la Pau-Sant Martí de Provençals 
 
Centres públics:  

- Oferta: 190 places 

- Demanda: 189 sol·licituds 

- Assignació: 172 infants 

- Vacants: 18 places 

Centres privats concertats:  

- Oferta: 200 places 

- Demanda: 108 sol·licituds 

- Assignació: 133 infants  

- Vacants: 67 places 

D’acord amb la previsió del padró que indicava una davallada de l’alumnat de P3 i en algunes 

zones era especialment rellevant i, per tal de que no es concentressin les peticions en alguns 

centres, d’altres quedessin buits, i s’haguessin de tancar línies o centres, es va fer una 

disminució de la ràtio en l’oferta inicial. Es va disminuir la ràtio a les zones 26, 27, 28 i 29. 

En alguns llocs amb 22 infants per aula i a la zona 28 amb 23. Això ha afavorit que pugues 

haver una demanda equilibrada de les sol·licituds i una distribució equilibrada de l’alumnat 

per totes les escoles, sense haver de tancar cap línia i fent que es pugui gaudir d’una ràtio 

més petita a les aules.  

 

1r d’ESO. Barcelona 
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- Demanda centres públics: 5.459 sol·licituds 

- Demanda centres concertats: 8.725 sol·licituds 

En els dos casos ha baixat la demanda en relació amb els cursos passats perquè hi ha menys 

alumnat. La demanda de publica és d’un 38% i és la línia dels darrers anys (l’any passat un 

39%, l’anterior un 37% i l’altre un 36%). 

 

1r d’ESO. Sant Martí. 

Zona 1. el Camp de l'Arpa del Clot - El Clot 
 
Centre Públics 

- Oferta: 265 places 

- Demanda adscrits: 297 sol·licituds 

Cal tenir en compte que en aquesta zona hi tenim escoles adscrites a instituts 

d’aquesta zona que són d’altres districtes i que també tenen adscrits instituts d’altres 

districtes (com són Montserrat Roig, el Fuster i el Fort Pius). 

- Demanda no adscrits: 35 sol·licituds 

- Assignació: 264 alumnes 

- Vacants: 1 places 

 

Centres concertats  

- Oferta: 53 places (no es compten les places de l’alumnat de continuïtat del mateix 

centre)  

- Demanda adscrits: 1 sol·licitud (hi ha algun centre concertat de primària que no té 

secundaria i se li adscriu un centre de secundaria concertada) 

- Demanda no adscrits: 54 sol·licituds 

- Assignació: 53 infants 

- Vacants: 0 places 

Zona Poblenou, el Parc i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el Front 
Marítim 
 
Centre Públics 

- Oferta: 498 places 

- Demanda adscrits: 461 sol·licituds 

- Demanda no adscrits: 57 sol·licituds 

- Assignació: 498 infants 

- Vacants: 0 places 

Centres concertats  

- Oferta: 37 places 

- Demanda adscrits: 0 (ja que ni hi deuen haver centres adscrits en aquest cas) 
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- Demanda no adscrits: 24 sol·licituds 

- Assignació: 38 infants 

- Vacants: -1 places (deu haver algun centre que s’ha pujat la ràtio d’1, segurament un 

germà) 

Zona el Besòs i el Maresme 
 
Centre Públics 

- Oferta: 78 places 

- Demanda adscrits: 57 sol·licituds 

- Demanda no adscrits: 5 sol·licituds 

- Assignació: 60 infants 

- Vacants: 18 places 

Centres concertats  

- Oferta: 79 places 

- Demanda adscrits: 11 sol·licituds 

- Demanda no adscrits: 45 sol·licituds 

- Assignació: 62 infants 

- Vacants: 17 places 

Zona Provençals del Poblenou, la Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals 
 
Centre Públics 

- Oferta: 323 places 

- Demanda adscrits: 215 sol·licituds 

- Demanda no adscrits: 29 sol·licituds 

- Assignació: 269 infants 

- Vacants: 54 places 

Centres concertats  

- Oferta: 18 places 

- Demanda adscrits: 0 

- Demanda no adscrits: 14 sol·licituds 

- Assignació: 18 infants 

- Vacants: 0 places 

 

Per finalitzar la seva intervenció, la representant territorial del CEB, fa una explicació 

relacionada amb la distribució de les places de NEE, segons els criteris de ciutat. S’indica que 

a partir del treball amb serveis socials, els EAP, i altres agents, s’ha avançat molt en la 

detecció de les NEE i destaca les següents dades:  

 

- Detecció P3 Barcelona. S’havien detectat 157 alumnes amb NEE de tipus A i 933 amb 

NEE de tipus B. Aquestes dades corresponen a P3, després poden detectar-se altres 
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situacions al llarg de l’escolaritat. D’aquest total de 1.090 alumnes, el 44%, és a dir 

478, tenen germans en centres que superen el % de vulnerabilitat de la seva zona, 

però sempre s’intenta garantir que l’alumnat pugui anar a un centre si té germans 

allà.  

- Detecció 1r d’ESO (Barcelona). S’havien detectat 333 alumnes amb NEE de tipus A i 

1.701 amb NEE de tipus B. D’aquests 2.034 alumnes, el 26%, 525, són amb 

continuïtat (centres concertats que tenen 1r d’ESO) o amb germans en centres que 

superen el % de vulnerabilitat de la seva zona.  

 

Criteris seguit per fer una redistribució de l’alumnat amb NEE i que no es concentri en 

determinats centres: 

- Reserva zero de NEE en l’oferta inicial per aquells centres, públics o concertats, que 

superen el % de vulnerabilitat de la seva zona.  

Això vol dir que l’alumne havia d’anar a un altre centre adscrit que no tingués una 

nivell tant alt de vulnerabilitat per poder ajustar la demanda. Tot i que amb l’oferta 

final, s’ha fet algun reajustament d’aquest reserva, per casos de germans i per 

resoldre alguna situació concreta.   

- Els centres que no arriben al 10% de vulnerabilitat mínim (es considera l’estàndard 

que haurien de tenir tots els centres), tenen com a mínim una reserva de 2 places, 

depenent de la zona. Si la zona té una necessitat de places, la reserva és més alta.  

- A la esta de centres la reserva és proporcional per garantir el percentatge de 

vulnerabilitat de la zona. Si hi ha un centre on el% de vulnerabilitat es molt baix i tots 

el centres d ela zona tenen un % molt alt, s’ha fet una reserva de places més lata en 

aquest centre en que és més baixa. 

 
La diferencia amb la preinscripció de l’ any passat és que aquest que curs els alumnes amb 

NEE també posaven les seves prioritats per ordre i segons la reserva de places que hi havien 

s’ha mirat de respectar aquestes prioritats. L’any passat no, llavors es feia una assignació i  

després es parlava amb les famílies per veure si quadrava.  

  

Seguidament, abans d’obrir el torn de preguntes, el conseller Alberto Cordobés planteja la 

consulta rebuda per part de l’escola Miralletes que voldrien saber com havien quedat les 

adscripcions del seu centre.   

 

La representant del CEB indica que s’han mantingut reunions amb l’escola i la resta d’escoles 

de la zona, saben que s’està repensant el tema de les adscripcions de la zona. Es convocarà 

una altra reunió al setembre i s’ha contestat per diverses vies a la seva situació concreta. 

Estaven preocupats per unes famílies concretes a les que també s’ha donat resposta. El CEB 

està al cas i fent seguiment de 5 casos concrets. Sobre les adscripcions està pendent acabar 

de repensar tota la zona de sobre de la gran via.  

S’obre torn de paraula,  
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- Carme Alegre, del professorat de centres públics de l’USTEC, pregunta si ha hagut 

reducció de ràtio a 1r de l’ESO a centres del districte, a barris on gairebé no hi ha 

vacants, i també si ha hagut reducció en aquells que sí que hi ha força vacants 

encara.   

Anna Vera indica que el procés de matriculació finalitza al setembre, actualment hi ha 

les llistes d’espera i després a Barcelona sempre hi ha una matricula d’estiu important 

que s’atén. Al setembre es podrà tancar el procés de matriculació i llavors es podrà 

veure com queden les ràtios. Actualment sí que hi ha centres amb moltes vacants i 

per tant sí que hi haurà una reducció de ràtio en alguns centres. D’altra banda, si al 

setembre hi ha algun centre amb un nombre important de vacants per protegir-lo es 

fa un tancament de ràtio, per tal que no tingui matricula viva.  

- Carme Alegre, també indica que en algun centre de màxima complexitat, s’ha 

comentat que seria bo un acompanyament a l’hora de formalitzar la matricula de 

l’alumnat. Quan per problemes de comunicació lingüística, perquè acaben d’arribar o 

per altres motius no arriben a termini, hi hauria d’haver un seguiment per a que les 

famílies arribin fins al final i puguin fer la matriculació allà on se´ls ha assignat, 

(principalment alumnat de P3) 

La representant del CEB indica que es fa un seguiment. Durant el procés de preinscripció,              

a part de l’oficina del Consorci, es van obrir unes oficines per fer físicament el procés i des 

de les escoles també ajudaven a demanar hora. Es va garantir que arribés a tothom. Les 

escoles també tenen el llistat dels alumnes assignats amb les dades de les famílies i fan un 

seguiment individualitzat d’aquelles que no s’han matriculat i els truquen indicant el tràmit 

pendent. D’altra banda, en algunes escoles de zones més vulnerables, tenen educadors 

socials i TIS que també asseguren que les matricules arribin a bon port.  

 

La representant de l’USTEC indica que en algunes centres amb més alumnat vulnerable 

tenen problemes de sobrecarrega d’alguns equips directius o administratius i pensa que 

estaria bé parlar amb aquests centres i oferir-los alguna ajuda o personal addicional.  

 

Anna Vera indica que altres anys sí que tenia constància d’algun centre que tenia una 

dotació petita de personal d’administració i, per tant, el període de matriculació suposava 

una sobrecarrega. En aquest cas es va buscar la solució i es va posar una persona de 

manera puntual, durant el dia de la matriculació. Aquest any no li consta que cap centre 

manifestés aquesta dificultat però diu que si algun centre té una dotació molt baixa o unes 

circumstàncies determinades, es pot adreçar al CEB i es buscarà un solució temporal per 

aquest temps.  

 

A continuació, el conseller Alberto Cordobés, indica que ens barris on hi ha més bretxa digital 

s’han implementat agents TIC per donar suport en aquest tipus de tràmits.  
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També fa referència a un comentari del xat, en el que la directora de l’escola bressol 

Diagonal Mar, Cristina Cadevall, indica que la ràtio per al curs vinent a les EBM per grups de  

2-3 anys serà de 19 infants (un menys que l’any passat) i la resta segueix igual.  

 

4. Retorn del Consell Educatiu Municipal de Barcelona. Balanç i informació de la 

Taula Ciutat Escoles i Covid.  

Es comparteix la infografia “Taula de Ciutat, Escoles i Covid: infografia balanç” 

 
Seguidament, el consell dona la paraula a Maria Roca, com a  membre de la taula que 

destaca la següent informació sobre el seu funcionament.  

Des del mes d’octubre s’han estat reunint, en la primera fase de manera quinzena i, a partir 

de febrer fent reunions mensuals. Es reunien al voltant de 15-20 persones representants de 

totes aquelles institucions que estaven treballant al voltant dels infants i joves de ciutat que 

estaven escolaritzats. Ha estat un treball interessant i intens, i el més ric és que s’han tingut 

unes vivències molt compartides. 

 

A les reunions, primer es feia una presentació per part de la comissionada d’educació i 

després es donava la paraula a cadascun del representants per tal que donessin el seu punt 

de vista, descrivint allò que s’havia recollit a les direccions i en els entorns propers i posant la 

informació en comú, des dels 0 fins als 18 anys (escoles bressol, primària, secundària, 

famílies, Salut, institucions i CEB). A partir d’aquí s’anaven destriant aquells aspectes que es 

consideraven importants per garantir l’obertura dels centres i s’anaven ajustant les 

necessitats. 

 

Inicialment el treball va ser molt intens i es van posar molts recursos per anar atenent les 

necessitats, fins que es va veure que hi havia prou estructura per anar mantenint el repte, 

llavors es van anar distanciant en el temps però mantenint el rigor la comunicació fins la 

darrera sessió que va ser el mes juny. Després de recollir tota allò que s’havia aprés va 

sorgir la possibilitat de fer aquesta infografia que es disponible a la web i per si es vol fer 

difusió. La informació recollida es passava al consell educatiu ciutat, on també s’han fet més 

sessions de les que estaven programats inicialment i es donava a conèixer tota aquesta 

informació que s’estava recollint directament a les escoles. Evidentment també hi havia 

dificultats, dubtes i pors, però s’ha valorat molt positivament el fet d’anar buscant aquest 

equilibri i donar respostes concretes a situacions concretes que apareixien. De moment 

sembla ser que s’ha tancat, sembla que el curs escolar ha acabat, tot i que les escoles 

bressol encara continuen, i ara quedarà tot el tema dels joves i infants, en el món del lleure i 

en el món de la bressol, que queda exclòs d’aquesta taula. De cara al setembre, s’ha parlat 

de la possibilitat de reprendre el funcionament, si fos necessari, per continuar rebent aquest 

pols i posant solucions als problemes concrets que vagin sorgint.  

 

Seguidament el conseller, Alberto Cordobés, aprofita per comentar el programa ampliem les 

escoles, que arrel de la covi s’ha pogut implementar i del que ja s’estava parlant des de feia 
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temps. Un nou plantejament d’obrir les escoles al veïnat i que s’integrin en el barri. Aquesta 

situació ha donat l’oportunitat d’impulsar aquest projecte, que ha vingut per quedar-se, i 

s’haurien d’obrir les escoles al veïnat i que el veïnat pugui integrar-se també a les escoles.  

 

S’obre torn de paraula.  

 

Jordi Binefa, en relació amb la intervenció relacionada amb la Taula de ciutat Escoles i Covid 

en la que es feia referencia a la representació de l’alumnat de 0 a 18 anys. Com a 

representant del professorat de cicles formatius de grau superior, amb alumnat majors de 18 

anys. Vol indicar que es van donar la informacions a la societat indicant que per edat, 

s’havien de confinar alumnes de 1r i 2n d’universitat, un argument que per edat corresponia 

igualment als de grau superior, sense donar cap explicació i des del seu sector no ho 

entenien, ja que l’edat és la mateixa. Vol deixar constància de que tenen aquest alumnat 

major d’edat, un col·lectiu força gran a Barcelona que depèn d’ensenyament.  

 

El conseller recolza l’aportació i Maria Roca indica que aquesta qüestió va sortir de manera 

reiterada a les sessions del consell escolar de ciutat i anava dirigit al Consorci d’Educació. La 

representant territorial del CEB, també està d’acord però no pot donar resposta perquè 

també desconeix els motius. Maria Roca indica que recollirà la qüestió i l’elevarà al consell 

escolar de ciutat per veure si podem tenir resposta.  

 

Carme Alegre, que també formava part de la taula Covid, indica que també havia fet 

referència en reiterades ocasions al fet que no haguessin arribat ordinadors a bona part de 

l’alumnat, per exemple dels centres d’FP. Quan hi havia un sistema híbrid, uns dies a casa i 

altres al centre, no hi havia problema per l’alumnat que no tenia ordinador o tauleta, però 

quan hi havia confinament no tenien ordinador i així van acabar el curs (com exemple, 

s’esmenta l’Institut Poblenou). També li consten moltes queixes de centres d’adults. Demana 

una mirada més amplia i no només basada en infants.  

 

5. Informacions vàries: Canvi de denominació de l’institut 22@, programes i 

projectes (Ampliem espais educatius, Protegim les escoles, Menjadors 

escolars més sans i sostenibles) 

El conseller informa de la proposta de canvi de nom de l’institut 22@, després d’un procés 

participatiu ampli que ha tingut diferents fases i després de considerar diferents propostes 

ha escollit passar a anomenar-se Institut El Joncar. No hi ha cap objecció. Es felicita a 

l’institut pel canvi de nom.  

 

En relació amb el programa ampliem espais educatius, s’indica que 4 de cada 10 centres 

educatius de la ciutat han fet servir espai públic proper per fer activitats educatives i la gran 

majoria desitgen seguir. El projecte ha vingut per quedar-se i se seguirà impulsant com a  

part del model educatiu de la ciutat. A Sant Martí s’han demanat 51 espais exteriors i 7 

interiors i sempre que les escoles ho demanin, la intenció és mantenir aquest número i 
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poder, si és necessari, incrementar-ho. Qui vulgui formar part ho pot demanar. En aquesta 

primera fase ho porta el Consorci i la idea és que en un futur es vagin cedint més espais. 

S’obre torn de paraula. No hi ha cap pregunta sobre el programa.  

 

En relació amb el protegim les escoles, s’indica que més enllà de les actuacions concretes del 

programa, qualsevol procés d’urbanització a l’entorn de les escoles durant tot el mandat 

(carrils bici, pacificacions o el que sigui) ha d’incloure el protegim les escoles com a projecte 

transversal que procurarà a arribar a totes les escoles disponibles. Aquest curs s’estan fent o 

estan a punt de fer-se ales escoles Antoni Balmanya, Institut Moisès Broggi, escola Antoni 

Brusi, col·legi Sant Gabriel, escola Prim i escola Casas.  A l’escola Dovella també està en 

redacció, es va fer una reunió i estava el projecte gairebé definitiu, només es van demanar 

uns petits canvis. També, fent cas a una de les peticions de l’escola Miralletes, es comenta 

que no es va poder impulsar una de les actuacions previstes en el Protegim però resta 

pendent i, de moment, mentre s’aconsegueix, es posarà un radar a 30 km/hora com a 

l’escola Antoni Balmanya, al 2022, i hi haurà unes obres que obriran l’escola al parc amb una 

renovació del parc que començarà a finals del 2021 i està previst que finalitzi a l’estiu del 

2022. De cara al 2022 l’actuació principal és de l’eix Paraguai-Perú. Es va tenir una reunió fa 

poc, encara en una fase inicial del projecte, s’estan recollint les idees de les direccions. En 

aquest sentit, es va parlar que el carrer Paraguai a l’entrada de l’escola Concha Espina es 

tallaria, també hi haurà una actuació general al carrer Perú que s’està definint, però es 

posaran separacions entre la vorera i la calçada amb baranes, i hi haurà diferents actuacions 

segons les escoles, la idea és anar avançant i fer totes aquestes actuacions al 2022. En el 

2022 també es preveu fer actuacions definitives en les provisionals que es van fer a l’escola 

Bac de Roda i La Caixa, actuacions que encara estan per definir. Sobre les actuacions a l’eix 

Paraguai-Perú, s’indica que al setembre començarà la participació amb les entitats veïnals 

per acabar de definir el projecte.   

S’obre torn de paraula. No hi ha preguntes.  

 

En relació amb el programa destinat a  ajudar a fer uns Menjadors escolars més sans i 

sostenibles, Alberto Cordobés, indica que la convocatòria està oberta i es pot fer a través de 

l’Agencia de Salut Pública de Barcelona (https://escoles.aspb.cat/menjador). S’anima a la 

participació i es destaquen tres  objectius:  

- Promoure dietes saludables. Està demostrat per diferents estudis que les dietes que tenen 

molta proteïna càrnica, productes ensucrats, ultra processats, son perjudicials sobretot pels 

infants i per tant es vol reduir el consum d’aquestes i augmentar el consum de proteïnes 

vegetals. 

- Combatre l’emergència climàtica. Molts dels gasos d’efecte hivernacle provenen de la 

industria càrnica i de l’alimentació. Es vol incrementar el consum de llegums, fruites i 

hortalisses, per reduir aquesta contaminació.  

- Enfortir l’economia local, oferint producte de temporada i de proximitat.  

El conseller Jordi Rallo, pregunta el calendari de les actuacions del programa Protegim les 

escoles previstes a l’entorn de l’Escola Dovella en el pressupost d’aquest any. El conseller, 

https://escoles.aspb.cat/menjador
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Alberto Cordobés, indica que la previsió és que s’iniciï l’actuació al mes de novembre i hauria 

d’estar finalitzada a principis del 2022.  

 

Per últim, en relació amb les dades facilitades a la darrera sessió sobre els perfils 

professionals que hi havien als centres educatius, es fa una fe d’errades indicant la 

informació correcte facilitada pel Consorci: Els EMO passen a formar part de la Convocatòria 

Unificada de Programes, que es denominarà En Cercle, la poden sol·licitar tots els centres 

vinculats al Pla de Barris, que el curs 2021-2022 seran 64 centres, augmentant el nombre de 

centres vinculats al Pla de barris i sumant-se 6 barris de la ciutat.  

 

6. Torn obert 

 

El conseller respon la pregunta rebuda per part de l’escola Miralletes sobre quin és el 

posicionament de la derivació de l’alumnat amb NEE a centres concertats. Alberto Cordobés 

indica que la derivació forma part del Pla del Xoc contra la segregació. Deixar fora els 

concertats suposaria una solució a mitges ja que entren dintre el sistema públic 

d’escolarització i, per tant, influeix en les assignacions de l’alumnat, si no se´ls implica en la 

lluita contra la segregació suposaran una focus d’empitjorament de problema.  

 

Seguidament, Amador Pisabarro pregunta en relació amb les obres RAM previstes o alguna 

previsió de centres nous, més concretament relació amb el centres La Flor de Maig, Auditori i 

22@. Jordi Martín, indica que no hi ha novetat en relació amb l’anterior plenari, sabem que 

l’Auditori ja té la seva ubicació definitiva i el trasllat és pel curs 2022-2023 i en el cas de les 

ubicacions definitives de la Flor de Maig i el Joncar, des de Districte s’esta mirant on poden 

ser aquestes ubicacions, en base també a la ubicació del centre esportiu, però de moment 

no hi ha cap concreció. El conseller Alberto Cordobés espera rebre informació nova entre 

avui i demà i transmetrà les novetats que hi puguin haver.  

 

Sense més intervencions, el conseller Alberto Cordobés dona per finalitzada la sessió agraint 

l’assistència.  

 

A les 18.30h, es dóna per finalitzada la sessió 

Maialen Torán 

Secretaria del CEMD de Sant Martí 


