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Consell Escolar Municipal del Districte de Sant Martí 

Assumpte Acta del plenari del CEMD 

Lloc Sessió telemàtica 

Data i hora 16 de novembre de 2020, a les 18 h 

Assistents David Escudé Rodríguez, regidor del Districte 

 Jordi Martín López, vicepresident del CEMD 

 Silvia Casorrán, Grup Municipal BeC-E 

 Jordi Rallo Casanovas, Grup Municipal ERC-AM 

 Silvia López Serrano, PSC-CP 

 M. Eugenia Angulo López, Grup Municipal CS 

 Maria Arenillas Picañol, Grup Municipal JxC 

 Anna Vera, Consorci d’Educació de Barcelona 

 Rosa Solé, Serveis Educatius 

 Luis Iriarte Martínez, institut Rambla Prim 

 Jordi Binefa i Martínez, escola El Clot  

 Maria Roca, EBM El Cobi 

 Cristina Cadevall, EBM Diagonal Mar 

 Enric Reverter, escola Catalònia 

 Oriol Navarro, Jesuïtes escola del Clot 

 Iván Sanin, La Palmera 

 Montserrat Ruiz, institut Infanta Isabel 

 Eduard Legazpi, col·legi Voramar 

 Gema Sanz Pardo, Jesuïtes escola del Clot 

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

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió de l'anterior Plenari del CEMD, si s'escau. 

2. Presentació de les dades de matriculació. Curs 2020-2021. Consorci d'Educació. 

3. Informe del CEMB d'inici de curs. Declaració de la Taula de Ciutat, escoles i covid-19. 

4. Torn de debat. 

5. 'Protegim les escoles' i Taula de Districte. 

6. Informació sobre les comissions de treball del CEMB. Presentació de la Comissió de Treball 

de Segregació Escolar, Equitat i Inclusió. 

7. Torn de precs i preguntes. 

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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El conseller d’Educació, Jordi Martín, obre la sessió fent la presentació de l’Ordre del Dia i 

donant la benvinguda a tothom que hi assisteix. 

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

S’aprova l’acta anterior sense cap esmena. 

2. Presentació de les dades de matriculació. Curs 2020-2021. Consorci d'Educació. 

Anna Vera, representant territorial del CEB, exposa les dades de matriculació i destaca els 

següents aspectes: 

Dades de ciutat 

Enguany el nombre d’alumnat a la ciutat de Barcelona ha augmentat en 1087 alumnes, 

increment que es dóna sobretot a l’ESO. A P3 i 2n cicle d’Educació Infantil s’ha produït un 

descens d’alumnat que ja preveien les dades del padró. 

Matrícula P3 a Sant Martí (segueix els paràmetres de ciutat): 

▪ Z25 el Camp de l’Arpa del Clot i el Clot 

211 matriculats i 14 vacants a centres públics. 

163 matriculats i 12 vacants a centres concertats. 

▪ Z26 el Parc i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal Mar i el Front Marítim delPoblenou 

528 matriculats i 72 vacants a centres públics. 

133 matriculats i 67 vacants a centres concertats. 

▪ Z27 el Besòs i el Maresme 

105 matriculats i 5 vacants a centres públics. 

70 matriculats i 30 vacants a centres concertats. 

▪ Z28 Provençals del Poblenou 

156 matriculats i 19 vacants a centres públics. 

33 matriculats i 17 vacants a centres concertats. 

▪ Z29 la Verneda i la Pau i Sant Martí de Provençals 

202 matriculats i 37 vacants a centres públics. 

152 matriculats i 48 vacants a centres concertats. 

Enguany hi ha un nombre de vacants molt elevat a tot el districte. La matrícula de P3 ha fet 

un descens important, amb més de 300 vacants (147 vacants a centres públics i 174 a centres 

concertats). 

Matricula d’ESO a Sant Martí  

És un any d’inflexió. Aquest curs hi ha un pic amb més alumnat a 1r d’ESO però l’any vinent 

començarà a baixar la corba i ja no sortiran grups addicionals de 6è. 

▪ S1001 (Z25) 
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299 matriculats i 1 vacant a centres públics. 

201 matriculats i 9 vacants a centres concertats. 

▪ S1002 (Z26) 

538 matriculats i-1 vacant a centres públics (1 grup per sobre de la ràtio). 

268 matriculats i-4 vacants a centres concertats (4 grups per sobre de la ràtio). 

▪ S1003 (Z27) 

80 matriculats i 0 vacants a centres públics. 

197 matriculats i 6 vacants a centres concertats. 

▪ S1004 (Z28 i Z29) 

312 matriculats i 2 vacants a centres públics. 

91 matriculats i-3 vacants a centres concertats (3 grups per sobre de la ràtio). 

A P3 no s’ha hagut d’afegir cap grup addicional i l’oferta inicial coincideix amb l’oferta final. A 

l’ESO sí que s’ha afegit un grup addicional a l’institut Quatre Cantons i un altre a l’institut 

Caterina Albert. A la preinscripció hi va haver un institut de la Zona 26 que no es va demanar 

gaire, va quedar amb molta oferta i va entrar alumnat del districte de l’Eixample, principalment 

de l’escola dels Encants. 

L’any que ve l’Eixample tindrà un nou institut (Angeleta Ferrer) vinculat a l’escola dels Encants. 

En el cas l’institut Caterina Albert va assumir alumnat de l’escola Octavio Paz, situada a Sant 

Andreu però amb una relació històrica amb l’institut i amb l’institut encara adscrit. L’alumnat 

va entrar per sorteig i es va haver de crear un grup addicional per donar sortida a l’alumnat 

del districte. 

A continuació la representant del CEB presenta altres actuacions: 

Obres d’estiu 

A l’estiu s’han fet obres per necessitat d’escolarització a les escoles Auditori i La Flor de Maig i 

a l’institut 22@. Pel que fa a grans actuacions, l’escola La Mar Bella ja està acabada i els 

alumnes l’utilitzen, però continuen les obres del poliesportiu. 

RAMS (Estiu) 

- Tanca perimetral: escoles Catalònia i Provençals. 

- Pintura: escoles La Farigola del Clot, La Caixa, Miralletes i Antoni Brusi. 

- Eficiència energètica: escoles La Rambleta del Clot i L’Arenal de Llevant. 

- Lavabos i vestidors: escoles Concepción Arenal, Eduard Marquina, Els Porxos i Provençals. 

- Programa Refugis Climàtics: escoles Poblenou i Vila Olímpica. 

Inici de curs 2020-2021 

- Tots els plans d’obertura de centre van estar acompanyats i revisats per la Inspecció. 

- S’ha creat l’oficina Edusalut Gestió covid, en què participen el CEB, l’IMEB, l’Agència de 

Salut Pública, el Consorci de Salut i l’ICS. Els temes covid es treballen de manera coordinada 

amb Salut en tres nivells de gestió: macro-ciutat, casuístiques del dia a dia a Barcelona i a 

nivell d’escoles. 
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- S’han adequat espais de la ciutat al servei dels centres educatius, dins d’equipaments 

municipals i fora. 

Servei de préstec de tauletes 

A través d’una aplicació anomenada TraçaCovid les escoles gestionen juntament amb salut 

l’alumnat positiu de COVID i els possibles confinaments necessaris. En relació amb el servei 

de préstec de tauletes amb connexió, quan l’escola informa que ha de confinar un grup, des 

de l’àrea TIC del CEB contacten directament amb el centre per saber quantes tauletes 

necessiten per a l’alumnat vulnerable i assegurar que tinguin connectivitat i puguin seguir el 

contacte online durant el 10 dies de confinament. 

Desplegament del Pla Digital de Catalunya. Departament d’Educació. 

Aquest curs s’ha fet una dotació d’ordinadors per a tot el professorat i per a tot l’alumnat de 

3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. Aquests ordinadors són dels centres però es donen 

a l’alumnat per què els gestionin fins al final de la seva escolarització. També n’hi ha per 

l’alumnat de 1r i 2n d’ESO i 5è i 6è de Primària, però en aquests casos només per aquell 

alumnat que no tingui dispositiu i així ho hagi indicat el centre. 

També s’estan repartint les MIFIS per a l’alumnat que no tingui connexió a la seva llar, s’estan 

fent les transformacions necessàries a centres per què tinguin xarxes wifi potents, s’estan 

repartint els dispositius destinats als docents i s’ha iniciat el repartiment de dispositius a 

l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i alumnat de Batxillerat i post obligatoris. 

Reforç en la dotació de plantilles 

S’ha fet un reforç en la dotació de plantilles per la situació covid amb 514 professionals més a 

la ciutat. A la pàgina web del CEB es pot consultar quants professionals té cada centre. En 

relació amb el Programa pilot d’atenció immediata per a cobrir incidències derivades de la 

covid-19, com a prova pilot i només a Barcelona, s’ha creat una borsa de mestres amb perfil 

polivalent destinats a Primària. Si un centre té diversos mestres que no es poden suplir 

immediatament, el CEB pot enviar una persona i cobrir les necessitats urgents, generalment 1 

o 2 dies fins que s’ha solucionat el problema o arriba el suplent. Fa setmanes que funciona i 

la valoració es positiva, per això es planteja implementar-ho també a Secundària. 

Aquest curs la dotació d’educadors socials als centres de Pla de Barris ha passat de 1/2 a 1. 

Els TIS ja no formen part de Pla de Barris sinó que formen part de la plantilla del Departament 

d’Educació que ha dotat professionals per la covid-19 i ara en tenen 1 per cada centre amb un 

percentatge de vulnerabilitat elevat. Els EMO segueixen amb 1/2 professional per centre de 

Primària de Pla de Barris i també se’n ha afegit a un centre de Secundària. 

3. Informe del CEMB d'inici de curs 

Jordi Martín inicia aquest punt fent referència a l’informe d’inici de curs. En relació amb temes 

de districte, informa de l’ampliació dels espais educatius a Sant Martí, amb equipaments i parcs 

cedits a escoles, considerant-lo com una oportunitat per relligar les escoles i els barris, de 

moment provisional per la situació de la covid-19 però són oportunitats de futur. 
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També es destaca l’increment de la demanda de l’escola pública de proximitat. Ara està en el 

82%, noticia positiva també en relació amb una mobilitat més sostenible i per fer una ciutat 

dels 15 minuts. 

En relació amb les escoles bressol, a Sant Martí hi ha 17 centres. Ha baixat una mica la 

demanda de places i s’ha pogut cobrir gairebé el 70% de les demandes, tot i que cal seguir 

treballant la demanda no atesa (30%). S’està cobrint el 27% dels infants empadronats a Sant 

Martí i és el districte que més demanda cobreix, tot i que segurament encara està lluny del 

que s’hauria de cobrir. Un any més es consolida la tarifa social i segurament permet que arribin 

infants amb més dificultats econòmiques i també amb NEE (5% del total). 

A continuació, Maria Roca, pren la paraula per fer la presentació relacionada amb la 

Declaració de la Taula de Ciutat, Escoles i Covid-19. 

Un dels objectius de la Taula és fer una lectura del que es viu a primera línia, prendre la 

temperatura del dia a dia i escoltar en directe a les persones que prenen decisions de gestió 

(gerents del CEB, IMEB i Salut Pública) i també els representants polítics. Pel que fa al 

funcionament de la Taula, a les sessions s’aprova l’acta anterior i el treball elaborat els 15 dies 

anteriors, marcant-se uns nous objectius. També està present la veu de l’alumnat, així com la 

FAPAC, associacions de famílies i representants de l’àmbit no formal, posant damunt la taula 

les evidències que es constaten a cadascun del nivells representats i amb una mirada 

polièdrica. 

Fet el diagnòstic, va sorgir aquesta Declaració on es va destacar allò que es percebia i allò que 

valia la pena treballar des de les diferents institucions, i a partir d’aquí anar valorant la resposta 

que es dóna. El document va ser elaborat desprès de la segona onada i les dades segurament 

han variat però són representatives del que s’ha anat vivint. Es destaquen algunes valoracions: 

- S’han pogut obrir totes les escoles. 

- Es detecta que l’escola és un espai segur, que s’està actuant bé per part de les famílies, 

alumnat, docents i auxiliars que treballen a les escoles. 

- Es constata una molt gran col·laboració de famílies i alumnat. 

- S’han donat respostes concretes i significatives. 

- Es destaca la importància de la prevenció emocional, no només física. 

- Hi ha una atenció clara i específica a les dificultats dels centres, lligada a com s’han anat 

cobrint les substitucions. 

- Detecció de l’absència als centres. Focalitzada en segons quin tipus de comunitats i amb 

alguns barris més afectats que altres. A l’escola s’ha hagut de treballar i es destaca la mirada 

de Serveis Socials i com es treballa en xarxa. 

- Es constata la necessitat de mantenir les escoles obertes, per fer l’atenció educativa reglada 

però també per l’àmbit del lleure. 

- Extraescolars i necessitat de crear grups bombolla i mantenir l’àmbit del lleure. Es remarca 

la importància de l’equitat i que alumnat tingui el mateix servei dins les escoles. 

4. Torn de debat. 

El director de l’escola Catalònia pregunta sobre la intencionalitat de construir un nou institut 
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entre Perú i Diagonal per la franja Catalònia. La representant del CEB respon que la 

intencionalitat hi és però no està tancat; s’estan fent reunions de planificació i s’han d’acabar 

de lligar alguns aspectes amb el Districte. El conseller d’Educació indica que la intenció del 

Districte és resoldre aquest dubte abans de finals d’any. 

Pel que fa a la valoració de l’inici de curs, el mateix director explica que durant els primers 15 

dies va haver-hi una mica de caos generalitzat per les noves funcions associades a la covid-19 

però pensa que, des de les direccions, equips docents i famílies, s’han esforçat i han comptat 

amb la comprensió de les famílies. Les escoles han obert i han d’obrir amb la màxima 

seguretat. Opina que la comunitat educativa en general ha arribat a la conscienciació social 

de que l’escola no es pot tancar. Els infants ho necessiten, han començat el curs amb ganes i 

així ho verbalitzen, per tant, tot l’esforç val la pena. A les escoles el focus de transmissió és 

més baix i la seva valoració és que s´ha de seguir treballant i els infants s’ho mereixen. 

La representant del CEB, Anna Vera, aprofita per destacar l’esforç immens dels equips directius 

i del professorat per fer una cosa en la que creuen, que les escoles han d’estar obertes i que 

són segures. Reconeixent que ha suposat un cost important ja que el CEB mira d’ajudar amb 

el que es necessita però el dia a dia està sent difícil. Ara sembla que s’ha agafat la rutina però 

els equips han treballat al màxim i s’ha de posar en valor. 

Jordi Martín, se suma a l’agraïment i reconeixement a Direccions, AFA, docents, famílies, 

alumnat, serveis de neteja, treballadors dels menjadors i també a la representant territorial 

del CEB i a la tècnica de Districte. 

Pel que fa a les EBM, Cristina Cadevall considera que elles també han treballat amb il·lusió 

però reconeix que està sent complicat. Van obrir el mes de juny i destaca algunes 

complicacions: la por de les famílies que tenen infants molt petits ha generat un increment de 

les baixes i de la mobilitat a les llistes d’espera. Diàriament hi havia 3 o 4 infants a les escoles 

que estaven pendents de símptomes i proves. S’ha produït un desgast físic i emocional. També 

indica dificultats amb l’aplicatiu Traçacovid (els nens de 0-3 no tenen RALC i s’ha hagut d’afegir 

un a un). Creu que ha estat més difícil per a elles i, com a diferència amb altres etapes, a les 

escoles bressol les famílies no entren a l’aula (a no ser que s’estiguin adaptant), però sí que 

entren al centre, fins a la porta de l’aula. 

Maria Roca fa referència a la seva presentació, indicant un altre aspecte que no ha esmentat 

abans. La situació de crisi ha inundat el sistema en relació amb situacions estructurals que 

s’anaven trampejant i que ara s’han fet paleses. El compromís de la Taula també consisteix en 

analitzar aquests punts (poca inversió, bretxa digital, segregació escolar i ràtios massa altes) 

i en poder crear comissions de treball per fer un anàlisi més profund i treballar-ho des de la 

part de gestió o política, per poder revisar i millorar aquests aspectes que no es poden treballar 

des de la proximitat. 

Per part de les AFA, Ivan Sanin explica que també han anat una mica de bòlid per quadrar les 

extraescolars. Tot ha costat una mica però agraeix l’esforç dels estaments que participen. 

Considera bàsic que continuï l’escola per la salut mental dels infants i la necessitat de 

relacionar-se. Sempre hi ha desajustos però en general fa una valoració positiva de que l’escola 
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estigui funcionant. Com a dificultats per a les extraescolars destacaria l’afectació en l’adaptació 

d’horaris, a les entrades i sortides, i els grups bombolla. 

En relació amb els Cicles Formatius de Grau Superior, Jordi Binefa indica que l’edat de l’alumnat 

és la mateixa que la de 1r i 2n curs dels estudis universitaris però, en canvi, s’ha fet un tracte 

totalment diferent i amb l’excusa de l’edat. A la universitat es fa un 25% de presencialitat i als 

cicles un màxim del 50%. Els cicles són complexes, no és el mateix un cicle d’informàtica que 

un cicle de mecànica, segurament el d’informàtica requereix la mateixa presència que la 

universitat o menys, i el de mecànica molta més. S’ha obligat a fer una cosa més o menys 

igual per a tots. No s’entén la diferencia de tracte, tots són estudis superiors i pensa que això 

demostra la manca de coneixement del cicles, inclús dels polítics quan parlen de franja d’edat 

i no contemplen els cicles. Vol deixar constància d’això, creu que es podria haver fet millor i 

demana respecte, pensa que si hi ha mesures relacionades amb franges d’edat, s’ha de mirar 

tot el que hi ha al sistema educatiu. 

Jordi Martín li dona la raó en el que diu, indicant que el CEMB va tractar aquest tema, s’ha 

mirat de prioritzar l’educació obligatòria i no s’ha pogut arribar a tot per igual. Assumeix també 

la seva part de desconeixement en alguns temes. El número de centres educatius del districte 

és gran i és complex donar solucions a tothom en poc temps i els canvis derivats de la situació 

la covid-19 també ho ha dificultat. 

Arribat el final d’aquest punt aprofita per dirigir-se a les persones que segueixen la sessió per 

Youtube, sistema que es va aplicar arrel de la pandèmia i per les dificultats tècniques de fer el 

Consell obert. Informa que hi ha la intenció de fer reunions amb les AFA per zones educatives, 

traslladar el que s’ha tractat a la sessió i escoltar a les comunitats del Districte. 

5. 'Protegim les escoles' i Taula de Districte. 

El conseller d’Educació indica que la creació de la Taula va ser una proposta que ja es va portar 

a la Comissió Permanent d’abans del confinament. Aleshores encara no es coneixia l’abast del 

programa 'Protegim les escoles' de ciutat però el Districte ja s’havia compromès a continuar la 

feina de pacificar entorns escolars i també d’encarregar l’actualització de l’informe que es va 

fer l’any 2016. 

Durant el confinament es va aturar la creació del grup de treball per altres prioritats i, a la 

vegada, va sorgir la necessitat de decidir quines serien les escoles que es farien l’any vinent 

en el marc del programa de ciutat que planteja actuar en 200 escoles de la ciutat en els propers 

3 anys i que pretén pacificar el seu entorn. 

Cap al mesos d’abril i maig, el Districte va elaborar un primer llistat amb diversos centres, amb 

diferents criteris. Es va entendre que s’havien de prioritzar les escoles que estaven en trama 

Cerdà. També es va traslladar el recull de demandes històriques d’altres centres relacionades 

amb la pacificació dels entorns i es va indicar algun punt que es considerava conflictiu, com la 

cruïlla del carrer Bac de Roda amb Rambla Guipúscoa, on hi ha molt de trànsit i diversos 

centres. 
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De les propostes enviades a Urbanisme i desprès de diverses converses, es va acordar quins 

serien els centres en els que s’actuaria l’any 2021 i amb les que es farien reunions per redactar 

els avantprojectes i projectes executius, per poder licitar les obres al gener el 2021 i executar-

les el proper estiu. Aquests centres són: l’escola Antoni Brusi, l’institut Moisès Broggi i l’escola 

Miralletes, escoles Prim i Sant Gabriel, i l’escola Antoni Balmanya (en aquesta ja s’havien fet 

algunes actuacions fa dos anys al carrer Indústria i ara es valorava que també s’havien de fer 

al carrer Sant Antoni Maria Claret). 

A les reunions amb les direccions, AFA i equips redactors dels avantprojectes, s’ha fet palesa 

la voluntat de la comunitat de millorar les propostes presentades, reclamant una reducció de 

vials per trànsit i, per tant, de tràfic davant de les escoles. Això ha pogut passar en part a les 

escoles Prim i Sant Gabriel (eliminant un carril de cotxes que passa a ser un carril bus) i també 

es farà el mateix al carrer Sardenya, davant de l’escola Antoni Brusi. 

També s’eliminaria un carril d’aparcament davant de l’Institut Moisès Broggi però, de moment, 

es mantindrien dos carrils de circulació (justificat per Mobilitat en relació amb la sortida de les 

ambulàncies de l’hospital de Sant Pau). De moment també es mantenen els actuals carrils 

davant de l’escola Antoni Balmanya i el carrer Indústria, tot i que Model Urbà indica que està 

en fase de debat i negociació d’aquí al gener. 

També s’indica la voluntat de reglar-se, en les properes setmanes o abans de gener, la velocitat 

que té a veure amb els entorns escolars. Es pretén que hi hagi un màxim de velocitat de 30 

km/h davant de les escoles. 

A banda d’aquestes actuacions, la Taula de Districte també vol: 

- Centralitzar les demandes rebudes i, cada dos o tres mesos, poder informar de les 

actuacions que es poden fer i justificar aquelles que no es poden fer i planificar-les per més 

endavant. 

- Proposta d’escoles per l’any 2022, a través del grup de treball de Districte, obert a la 

comunitat educativa i on participarà la part tècnica del Districte i altres àrees de 

l’Ajuntament. En els propers dies s’enviarà als membres del CEMD i a la comunitat educativa 

la proposta de Reglament de funcionament del grup i la primera data de trobada. 

Obert el torn de paraula, Amador Pisabarro intervé per preguntar com es farà aquest grup, el 

detall de com s’organitzarà. El conseller d’Educació indica que la intenció és enviar un mail 

properament per fer una primera trobada i organitzar el grup. També anirà en funció del volum 

de persones interessades en formar part. D’entrada es pensa que les direccions i AFAs podrien 

fer un treball previ d’anàlisi, però la concreció es farà a la reunió. També es demanarà la 

participació del Consell de Mobilitat del Districte. 

Es recorda que el programa 'Protegim les escoles' va començar formalment al gener amb 

l’actuació a l’escola Grèvol i que també s’han començat actuacions a l’entorn de l’escola Dovella 

i es continua treballant per una pacificació definitiva i que l’escola pugui utilitzar l’espai que té 

al costat. 

El director de l’escola Voramar indica que el centre està molt interessat en participar en aquest 

grup de treball, com escola en trama Cerdà, amb demandes històriques, amb el xamfrà més 



Acta del plenari del CEMD de Sant Martí Pàg. 9 

 

 

petit de Ramón Turró-Badajoz i amb cotxes aparcats, per això creu que es compleixen 

bastantes condicions com per genera produeixi aquesta intervenció. 

Jordi Martín indica que hi ha molts centres que ho complien i era difícil determinar com 

començar. També explica una altra de les actuacions fetes i que cal agrair a la Guàrdia Urbana 

i a diversos plans d’ocupació, el recolzament i suport a les entrades i sortides de gairebé 40 

centres. S’ha fet un esforç important. També es pot dir que potser ens hem quedat curts, ja 

que abans de setembre no van arribar gaires demandes per ampliar els entorns i a data 14 de 

setembre només s’havien fet tres actuacions tàctiques de pacificació, però des de llavors 

setmanalment s’estan rebent demandes de diversos centres. Això suposa una gestió complexa 

però no està tancat i es mirarà de seguir atenent. 

Arrel d’una consulta de la Cristina Cadevall, sobre el contacte per fer les demandes d’ampliació 

d’espais, per situació covid, Anna Vera explica el procediment i que són les RTZ les persones 

contractades pel CEB encarregades de centralitzar les demandes d’espais i traslladar la 

demanda al Districte. 

6. Informació sobre les Comissions de Treball del CEMB. 

El conseller d’Educació informa que va ser convidat per intervenir en el darrer CEMB per 

traslladar la visió del CEMD. Allà es va explicar que la forma de funcionar de Sant Martí (si més 

no fins que ha arribat la covid-19, i amb la voluntat de reprendre-ho quan sigui possible) és la 

d’un Consell obert. A banda de convocar als membres electes, la voluntat és que puguin 

participar totes aquelles persones de la comunitat que vulguin contribuir i participar. També 

es va traslladar la feina feta, destacant la de l’anterior mandat en relació amb els mapes 

educatius. 

En relació amb les Comissions de Treball del CEMB, es detallen, indicant que si algun membre 

està interessat podria fer arribar la demanda de participar-hi i es mirarà de gestionar la seva 

petició, tot i que el termini ja ha finalitzat. 

Seguidament, Amador Pisabarro, membre de la Comissió de Treball del CEMB “Segregació 

escolar, equitat i inclusió”, comparteix la presentació relativa al treball que es desenvolupa. 

La Comissió està formada per 17 representants del Consorci, Direccions, EAP, FAPAC, 

Sindicats, Concertada i alumnat. Es van fer sessions de treball des de l’octubre fins al març. 

Seguidament fa un resum de les propostes i conclusions: 

1. En relació a la normativa: 

- Desplegar el Decret 150/2017 d’Educació Inclusiva amb la dotació pressupostària 

corresponent, especialment el capítol II, on es detallen les mesures i suports. 

- Actualitzar els terminis de la Memòria d’Avaluació de l’Impacte i elaborar una nova memòria 

econòmica que garanteixi la seva aplicació (principal conclusió, demanda de més recursos 

humans i materials). 

2. En relació als centres i al professorat: 
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- Promoure accions formatives per impulsar l’educació inclusiva (formació del professorat). 

- Promoure que el projecte educatiu i les pràctiques educatives garanteixin l’educació 

inclusiva. 

- Reduir i ajustar les ràtios alumnat/aula, especialment en centres de zones desafavorides. 

- Avançar en la distribució equitativa d’alumnat amb NESE, entre tots els centres públics i 

concertats de la ciutat. 

3. En relació amb les mesures i suports addicionals: 

Aules d’acollida (AA) 

- Ampliar els criteris en l’assignació de l’alumnat estranger nouvingut a l’AA (a tota la Primària 

i Secundària i, sobretot, quan surten de 6è de Primària, que tinguin continuïtat a 

Secundària). 

- Incloure l’alumnat dels països de la Unió Europea de llengües no properes (ara és preferent 

l’alumnat de fora de la UE). 

- Garantir des del CEB la distribució equitativa de recursos d’AA, segons les necessitats dels 

centres, fins a ½ dotació (mínim), a tots els centres (el curs passat hi havia 134 mestres 

de l’aula d’acollida, un 40% dels centres aproximadament). 

- Sol·licitar al Departament d’Educació que les dades del RALC es puguin complimentar des 

del CEB. 

- Promoure l’estabilitat dels docents d’AA per garantir la qualitat educativa. 

Suports Intensius a l’Escola Inclusiva (SIEI) 

- Garantir la continuïtat del treball de la Comissió Tècnica i dels EAPs en l’assignació d’alumnat 

amb NESE, per assegurar la plaça en el SIEI. 

- Continuïtat en l’atenció d’aquest recurs i respectar el màxim de 10 alumnes. 

- Augmentar les dotacions de SIEI necessàries. 

Centres d’educació especial proveïdors de serveis i recursos 

- Impulsar la creació de més dotacions i programes de suport a la inclusió d’alumnat amb 

NESE als centres ordinaris. 

Aules Integrals de Suport (AIS). 

- Impulsar les aules de suport per donar atenció específica i multidisciplinar a l’alumnat amb 

NESE, que presenta trastorns mentals o de conducta greus. 

7. Precs i preguntes. 

Amador Pisabarro manifesta interès en continuar participant a la Comissió de Segregació 

Escolar del CEMB. 

A continuació, Jordi Martín, facilita informació sobre diversos temes: 

▪ La Biblioteca de les Coses del Casal de Ca l’Isidret. Explica que han iniciat la demanda de 

rebre ordinadors. Es reinstal·len i es preparen per un nou ús i per llogar-los a 10€/any a 

famílies que puguin estar necessitades. En relació amb la bretxa digital, s’ha d’esperar que 
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les administracions resolguin aquestes necessitats però de vegades aquestes xarxes veïnals 

poden donar suport. També s’informa en el CEMD per si hi ha gent amb voluntat d’implicar-

se i ajudar en la iniciativa. 

▪ Ajornament de les properes eleccions del Consell Escolar. Es mantenen els càrrecs actuals 

fins a les properes eleccions. 

▪ Pla de Patis. S’avança que s’està elaborant una proposta i dotacions per poder reformar 

diversos patis escolars els propers anys. En relació amb aquets tema, el director de l’escola 

Catalònia agraeix l’esforç que es faci en relació amb aquestes propostes i amb el fet 

d’entendre el pati com un espai educatiu. 

▪ Eix Perú. En breu començarà a activar-se i es necessita que la comunitat educativa s’impliqui 

en aquest tema. 

També es reitera l’agraïment a tota la comunitat per com s’està gestionant la crisi. L’alumnat 

és el més beneficiat de l’obertura de les escoles i avui només hi ha un 2% de grups confinats. 

Tampoc cal oblidar els reptes educatius, procurar que superin la gestió de la salut i de la crisi, 

així com pensar en lleure i poder reobrir totes les extraescolars per fer les seves activitats 

segures. 

Amador Pisabarro, davant els dubtes d’algunes famílies, demana que es manifesti la seguretat 

de que l’any que ve es mantindrà l’adscripció única de la zona 26 del Poblenou. Des del CEB 

es confirma que la propera preinscripció es mantindrà però serà la última. 

Finalment, a les 19.30 h., el conseller Jordi Martín dóna per finalitzada la sessió, indicant que 

properament es convocarà a les AFAs per poder escoltar a la resta de la comunitat. 

Maialen Torán 

Secretaria del CEMD de Sant Martí 

Barcelona, 15 d’abril de 2021 


