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Acta del Plenari del Consell Escolar del Districte de Sant Martí 

Sessió ordinària 

Assumpte Plenari del Consell Escolar del Districte de Sant Martí 
Lloc Sessió telemàtica 
Data – Hora 14 de juliol de 2020, a les 17 h 

Assistents 

David Escudé Rodríguez, President del CEMD 

Jordi Martín López, Vicepresident del CEMD 

Jordi Rallo Casanovas, Grup Municipal ERC-AM 

Silvia López Serrano, PSC-CP 

Mª Eugenia Angulo López, Grup Municipal Cs 

Maria Arenillas Picañol, Grup Municipal JxCAT 

Eulàlia Esclapés, Consorci d’Educació de Barcelona 

Clara Balaguer, Consorci d’Educació de Barcelona 

M. Rosa Solé, Serveis Educatius de Sant Martí 

M. Helena Martín, Universitat Politècnica de Catalunya 

Oriol Navarro i Oller, Jesuïtes Escola del Clot 

Luis Iriarte Martínez, Institut Rambla Prim 

Carme Alegre, USTEC 

Jordi Binefa i Martínez, El Clot 

Vicenç Casas, CCOO 

Enric Reverter, Escola Catalònia 

Eduard Miró, Col·legi Miró 

Gema Sanz Pardo, Jesuïtes Escola del Clot 

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

Ordre del dia: 

1. Aprovació de les actes dels anteriors plenaris del CEMD, si escau.  
2. Informació sobre les dates de preinscripció escolar i el Pla d’obertura del nou curs.  
3. Estat del grup de treball dels entorns escolars de Sant Martí. 
4. Precs i preguntes. 

El Conseller d’Educació, Jordi Martín, obre la sessió fent la presentació i donant la benvinguda a 
tots els assistents. 

D’inici es proposa modificar l’ordre del dia, intercanviant l’ordre dels punts 2 i 3. Sense 
objeccions. 
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1. Aprovació de les actes dels anteriors plenaris del CEMD, si escau 

No es presenta cap esmena i es donen per aprovades. 

2. Estat del grup de treball dels entorns escolars de Sant Martí 

El conseller explica que anteriorment la permanent havia acordat la creació del grup d’entorns 
escolars. S’explica la intenció de fer arribar als membres una proposta de reglament de 
funcionament, proposta que anirà en línia amb els grups que s’obriran també a la resta de 
districtes. La intenció és enviar-la els propers dies per tal que els membres puguin fer esmenes 
fins al setembre i llavors començar a tancar la proposta del grup de treball. 

Abans d’entrar en el segon punt de l’ordre del dia, el conseller Jordi Martín vol traslladar 
algunes informacions: 

- S’informa sobre la voluntat de L’Institut Juan Manuel Zafra per canviar de nom i passar 
a dir-se Institut Caterina Albert. S’explica com s’ha fet el procés participatiu a l’escola i la 
postura favorable del govern. Al no haver-hi cap objecció per part dels membres del 
Consell, aquest informarà favorablement i traslladarà la petició al CEMB. 

- Es trasllada que en el darrer CEMB es van presentar els resultats dels diversos grups de 
treball i que en algun grup de treball tenim representants del nostre consell. S’ha 
publicat l’informe sobre la comissió d’assetjament escolar i educació afectiva. Aquest 
consell també té la intenció de treballar aquest tema en aquest mandat per poder 
acompanyar a les escoles en el protocol d’assetjament. El CEMB també va presentar un 
informe sobre la Formació Professional i la diversitat funcional, que el conseller 
traslladarà al Consell de mobilitat i diversitat funcional. S’informa sobre la creació d’una 
nova comissió de treball per pensar com ha de ser la proposta de model de les escoles 
de música municipals. En el districte també hi ha la intenció de que en aquest mandat 
pugui arribar l’escola de música a l’espai Pere Calafell. 

- Ahir es va presentar el calendari escolar i, com estava previst, el curs s’iniciarà el 14 de 
setembre. 

Finalment, s’indica l’agraïment a l’inspector Josep Ignasi Almirall que es jubilarà al setembre per 
l’esforç i la feina feta. 

3. Informació sobre les dates de preinscripció escolar i el Pla d’obertura del nou 
curs. 

El Conseller proporciona algunes dades relacionades amb la reobertura de les escoles bressol, 
del 15 de juny al 15 de juliol: 

- Dels 109 grups que es podien haver obert de manera normal, a causa del Covid 19 el 
màxim que es podien obrir eren 68. 

- Per complir amb el protocols, els grups màxims eren de 10 infants, per tant el màxim de 
places eren 680 places. 

- S’han ocupat 431 places, el que representa aproximadament un 65%. 

Seguidament, pren la paraula l’Eulàlia Esclapés, en representació del CEB. Malgrat la 
excepcionalitat de la preinscripció, fa una valoració prou favorable. A continuació dona pas a la 
Clara Balaguer, cap de planificació del CEB, que farà la presentació de dades. Durant la seva 
intervenció s’intenta compartir una presentació amb totes les dades però per raons tècniques 
no es pot visualitzar. S’acorda que es traslladarà als membres del Consell. 
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Preinscripció P3 

A nivell de ciutat i, malgrat una petita davallada, en principi, s’ha mantingut allò que s’esperava. 
Hi ha menys població susceptible de matricular-se. Es rondava en el 90-91% de preinscripció i 
en el moment de tancar estaven al voltant del 89% (en relació amb el padró del mes 
d’octubre). 

Es pensava que podia ser conseqüència de la Covid19 i el període d‘alarma i, que en moment 
que s’obrís el nou període de nova admissió aquestes famílies farien la preinscripció, però no ha 
estat així. La nova demanda és molt minsa. 

Fa 3 o 4 anys la demanda a l’escola concertada era una mica superior, ara al contrari. 

En relació amb el curs passat s’ha produït un increment significatiu, en concret ha estat del 
53% en primera opció d’escola publica i un 47% d’escola concertada. 

A Sant Martí s’ha previst prou correctament la necessitat de places en el districte i, en relació al 
curs passat, la demanda ha estat molt més distribuïda i equilibrada entre tots els centres. Un 
fenomen de l’any passat, d’haver de tancar algun grup per manca de demanda i d’alumnat per 
prescriure, no s’ha donat aquest any. Hi ha places vacants però tots el centres han tingut una 
demanda. Satisfacció de com ha anat a P3 a Sant Martí i tendència a tota la ciutat. 

- Dades de ciutat: 

Publica: S’han produït 6328 demandes en primera opció i 6220 van ser assignades. 

Hi ha 64 i 44 que corresponen a ampliació de sol·licitud i d’ofici, i per tant 108 famílies havien 
demanat en primera opció una plaça pública i no tenien plaça en cap opció. 

Concertada: 23 famílies s’havien quedat sense plaça a cap de les opcions plantejades. 

- Dades de Sant Martí: 

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

Pública: S’havien ofert 225 places i la demanda ha estat de 213, pràcticament totes han estat 
assignades. Malgrat aquests números dues famílies s’havien quedat sense plaça en els centres 
demanats. 

Concertada: S’havien ofert 178 places, la demanda ha estat de 175, i les assignades 164, però 
ningú anava a ampliació de sol·licitud ampliació. Hi ha més demanda que assignades, però la 
resta de famílies han estat assignades en alguna de les seves sol·licituds, en altres llocs del 
districte, o potser han demanat segones o terceres opcions en altres districtes (Eixampleu o 
Sant Andreu). 

Z26 Parc i Llacuna, Vila Olímpica, Diagonal Mar, Front Marítim-Poblenou. 

Pública: S’han ofert 600 places i la demanda ha estat de 541. S’han assignat 546, s’han 
assignat famílies que potser havien demanat en primera opció concertada o d’altres zones. Hi 
havia 54 vacants però dues famílies havien d’ampliar la seva sol·licitud. 

Concertada: Hi havia 200 places d’oferta, 145 de demanda, 132 assignades i una família que 
havia d’anar a ampliació de sol·licitud. Amb prou vacants a la zona, 68 vacants a la concertada. 
El curs passat es va patir per un centre i aquest any ha anat molt bé, la demanda s’ha distribuït 
millor, hi ha vacants però tots el grups estan plens. 
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Aquesta tendència s’ha donat també a les altres zones: 

Z27 El Besòs i el Maresme 

Hi ha hagut prou places tant a la pública com a la concertada. Només una família de la zona ha 
hagut de fer ampliació de sol·licitud, tenint 8 vacants a la pública i 36 a la concertada. 

Z28 Provençals del Poblenou 

De tota la zona una família ha fet ampliació de sol·licitud. Mentre tenim vacants tant a la 
publica coma la concertada, aproximadament una quinzena a cadascuna. 

Z29 la Verneda i la Pau-Sant Martí de Provençals 

Cinc famílies han hagut d’anar ampliació de sol·licituds però hi havia també vacants, 19 a la 
publica i 53 a la concertada. 

En general, a nivell de P3 la preinscripció ha estat prou tranquil·la, amb una oferta adequada i 
una demanda equilibrada, reconeixent la feina que s’està fent a tots els centres del districte. 

Ha estat una tendència de ciutat, només en alguna zona d’un districte s’ha tensionat una mica 
però també hi havia oferta de proximitat i pública, no de la zona, però sí propera. 

Preinscripció 1r d’ESO 

A nivell de ciutat ha arribat un pic d’increment de població que l’any que ve començarà a 
disminuir. També s’ha produït un increment de pas de concertada a pública en la transició i això 
ha provocat que a tota la ciutat s’hagi hagut de reajustar l’oferta de 1r d’ESO, malgrat haver 
apostat ja per la creació de 4 Instituts Escola amb un increment d’oferta de manera estable. 

A Sant Martí, ha passat un tema que no estava previst. Hi ha hagut una major fidelització en 
quant als adscrits. Quan es fa el càlcul de primària a secundària es fa en base al comportament 
de les famílies el curs anterior. Aquest any a la zones del Clot i del Poblenou, malgrat tenir 
pràcticament el 100% de les places de pas de primària a secundaria i, per tant, no es preveia 
que calgués cap suport o grup addicional per donar resposta a l’escolarització del mateix 
districte. 

Al final, per donar resposta a tota l’escolarització d’alumnes adscrits, s’ha hagut de posar un 
grup addicional a l’Institut Juan Manuel Zafra i un a l’Institut Quatre Cantons i fer un petit 
increment de places als instituts Juan d’Àustria i Infanta Isabel d’Aragó. 

Per explicar-ho s’indica que a l’Institut Moisès Broggi l’any passat la preinscripció quadrava 
exactament amb l’oferta i ara és pràcticament un grup més. Al Juan Manual Zafra ha passat el 
mateix. 

En relació amb el Poblenou, es tenien les places exactes pels alumnes de 6è però finalment s’ha 
hagut de posar un grup addicional a l’Institut Quatre Cantons. S’ha produït un moviment de 
població d’un altre districte que es trasllada a Sant Martí per poder escolaritzar els seus fill i 
com totes les famílies del Poblenou no demanen tots els centres dins del seu full de sol·licitud, 
entren les famílies d’altres districtes. Per això s’ha donat que pràcticament un grup sencer de 
famílies adscrites de la zona de Poblenou no tindrien centre. 

Dades de l’oferta final a Sant Martí: 

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

Amb l’increment de l’institut Juan Manuel Zafra hi ha 297 places i la demanda era de 331. Amb 
tota l’assignació encara han d’ampliar sol·licitud 17 famílies i no existeix cap vacant a la zona. 
Aquestes famílies no són de centres adscrits i per tant no s’han de crear més places a aquesta 
zona, per això tampoc no s’han posat 2 grups addicionals. 
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A la concertada hi havia 52 places i una demanda de 63. Assignades a la zona hi ha 47 i 
d’ampliació de sol·licituds hi havia 7, amb 5 vacants. Per tant, més o menys es cobria i s’ha 
ampliat. 

- Parc i Llacuna, Vila Olímpica, Diagonal Mar, Front Marítim-Poblenou 

Amb el grup addicional de l’ Institut Quatre Cantons les dades són: 531 places, una demanda 
de 542 i 531 assignades. Malgrat això, 7 famílies han anat a ampliació de sol·licituds. Algunes 
eren de fora de termini i s’estudien a la comissió de garanties però la majoria eren de centres 
no adscrits. A la concertada, hi havia una demanda de 47 i una assignació de 44. 

- El Besòs i el Maresme 

S’ofereixen 81 places, la demanda és de 77 i les assignades són 81. No hi ha vacants. 

A l’escola concertada la demanda és de 60 i són les que existeixen, però les assignades són 51. 
La resta han anat a altres zones. Hi ha 5 famílies que han anat a ampliació de sol·licitud. 

- Provençals del Poblenou, la Verneda i la Pau, Sant Martí de Provençals 

S’han incrementat places a dos instituts de 30 a 31. S’han ofert 318 places, la demanda ha 
estat de 298 i s’han assignat 277. 

Malgrat això hi ha 16 famílies que s’anaven a ampliació de sol·licituds. En aquest cas s’indica 
que les vacants s’han concentrat en un únic centre (39 vacants, abans de l’ampliació de 
sol·licitud). 

En quant a la concertada, s’ha pogut donar resposta a tota la demanda. Hi ha hagut 8 famílies 
que han demanat i hi havia 16 places, de manera que s’ha pogut assignar a tothom dins 
d’aquesta mateixa zona. 

La conclusió final és que el procés a P3 ha estat tranquil, equilibrat i distribuït però a 1r d’ESO 
s’han pres dues decisions per poder donar resposta als adscrits per fenòmens sobrevinguts i es 
reitera la concentració de vacants en un únic centre del districte. 

A continuació s’obre torn de preguntes dirigides al CEB: 

- Amador Pisabarro. 
Com es troba la tramitació d’ampliació de sol·licituds del Poblenou? S’ índica que el 
procés ja s’ha tancat, d’acord amb el calendari de preinscripció ja s’ha fet l’assignació de 
les 7 famílies. Si aquestes famílies no han ampliat han anat d’ofici. D’aquestes 7, dos o 
tres eren de fora de termini i per això sempre passen al final de la llista, eren famílies de 
sant Marti però per això hi ha una comissió de garanties que vetlla per aquests temes. 

Quin és l’institut de la Verneda amb vacants? Es respon que a dia d’avui les vacants ja 
no són 39, sinó 20, després de l’assignació definitiva. El centre és l’Institut Bernat 
Metge. Ja s’està treballant per visibilitzar-les, amb tota la nova admissió i fora de 
termini. 

- A través del xat es pregunta per les dades de matriculació: S’explica que la matriculació 
s’està fent ara i les dades finals no es podran traslladar fins al setembre. A l’estiu 
acostumen a produir-se vacants i a córrer la llista d’espera, per tant la matricula no 
estarà tancada fins al setembre. El dia 4 de setembre es donarà per tancat tot el procés 
ordinari i les llistes d’espera deixaran de ser actives. 

En aquest punt la Clara Balaguer informa que ha de deixar la sessió. El conseller Jordi Martín i 
l’Eulàlia Esclapés agraeixen la seva intervenció en absència de l’Anna Vera. 
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Reobertura dels centres educatius al setembre 

L’Eulàlia Esclapés pren la paraula per explicar el canvi d’escenaris des del darrer consell. Abans 
els criteris feien dibuixar uns grups molt petits i feien canviar molt el projecte en qualsevol 
escenari educatiu i, a dia d’avui, les instruccions organitzatives i de salut que arriben des del 
Departament fan treballar amb la ràtios comú de 25 i 30. 

Indica dues línies de treball: 

Els centres estan fent els seu plans de reobertura, estan treballant les seves línies generals. Els 
horaris ara no s’han de concretar, ja que estan esperant el reforç en aquells grups que estiguin 
per sobre de la ràtios o estiguin més sobre ocupats que altres. El centre ha de tenir temps per 
pensar com organitzar l’escola per tal que els grups siguin el més estables possibles i amb el 
nombre de professors més reduït possible, tot pensant en un possible confinament i evitar el 
confinament d’una escola sencera. 

D’altra banda, amb el Districte, la Direcció d’Equipaments Educatius del CEB, ha fet una feina 
amb les escoles, sobretot públiques i amb alguns instituts també, per estudiar espais 
necessaris. Ara la ràtios ja no es la prèvia de 18, però s’està intentant buscar sinergies i 
connexions, per exemple si una escola no pot fer pati a la seva escola veure quin tipus d’espais 
oferirem per si ho necessita. Per tant, s’estan fent unes reunions de seguiment per l’anàlisi de 
necessitats, i als centres se´ls esta deixant rumiar d’acord amb el seu projecte i famílies. Tenen 
temps fins el 23-24 de juliol per fer tota la validació del projecte i penjar-ho a la web. La 
inspecció educativa serà l’encarregada d’acompanyar i supervisar aquest plans sobre com ens 
imaginem poder obrir al setembre. 

De cara al setembre quedarà pendent de concretat els horaris i els reforços. Avui i demà hi ha 
rodes de premsa en aquest sentit. Ara tot sembla indicar que hi haurà un reforç de Tècnics 
d’Educació Infantil, ara no totes les escoles de Barcelona tenien aquest suport. L’Eulàlia 
considera que el P3 del proper any serà com un altre P3, només han estat mig curs i 
segurament haurà estat complicat seguir les propostes de l’escola, sobretot els més petits, 
encara que s’hagin fet moltes. Un altre reforç serà en Tècnics d’Integració Social en aquells 
centres de més complexitat, fins fa uns anys només hi havia als instituts, ara a Sant Martí hi ha 
instituts que en tenen. Hi ha poques escoles primària que en tinguin, sembla que les escoles 
que presentin més vulnerabilitat tindran aquest reforç. 

També es preveu un reforç de plantilla docent que té a veure amb el centre i la seva ràtios, el 
Departament fa una proposta d’increment de plantilla que s’ha de resoldre en aquells centres 
que tinguin grups de 26 o grups addicionals. També sembla que es planteja un reforç per a les 
aules d’acollida. Hi ha un paquet de reforços a disposició de la situació i sembla que venen per 
quedar-se tot el curs. Tenim en compte que s’està demanant als centre que estirin el seu 
projecte, és una proposta de curs sencer però encara no està tot tancat, expectants i pendent 
d’ajustar tota la informació. 

Per últim, expressa tota la disposició per ajudar i considerar que tots els centre tenen un repte 
molt important, donar confiança i estabilitat de que es farà el millor possible, com estan fent 
tots els casals d’estiu que tenim en marxa o el programa èxit, i donar tot allò per a que als 
infants els hi arribi tot allò que han fet fins ara però d’una altra manera i manifesta la petjada 
que quedarà a les promocions que finalitzen o inicien etapa. 

El conseller Jordi Martín, fa referència a la darrera sessió del CEMD i a les indicacions de fa uns 
dies que poden aclarir certs aspectes, però entén que continuem en un context d’incerteses i 
haurem de ser molt pacients. Indica que des del districte s’han rebut trucades des dels centres i 
s’ha indicat que les demandes s’han de traslladar al CEB i entenem que tractarem de facilitar el 
que sigui possible en els entorns de les escoles, com poden ser les places que es trobin davant. 
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A continuació s’obre un torn de paraula amb diverses intervencions: 

Enric Reverter, de l’escola Catalònia, expressa que efectivament es posen els projectes 
educatius en una tessitura fora de lo normal i és un moment de pensar. Considera que és 
moment únic, històric, que ningú ens ha dit que sigui fàcil però s’ha de veure com una 
oportunitat. Les direccions amb les que té contacte ho viuen de manera inquietant i amb ganes 
d’agafar aire aquest estiu, descansar i agafar forces de cara al proper curs. No pensen que el 
setembre sigui fàcil de part de direccions però es vol viure des el punt de vista positiu i s’espera 
que l’any vinent sigui diferent. Està sent molt complicat però a partir d’aquí cal repensar, 
adaptar els projectes i anar de la mà amb el Districte, Consorci i Departament. 

Oriol Navarro, de l’escola El Clot, considera que en aquest situació de gestionar aquesta 
complexitat afronten el futur amb tota la capacitat d’adaptació i donant la millor resposta per 
part de les escoles amb tot el que comporta. Destaca el sobreesforç de docents, educadors, 
mestres i professors, i personal de administració i serveis, un esforç superior al que de vegades 
socialment es reconeix. 

També explica que en una escola gran com la seva les dificultats es multipliquen, tenen reptes i 
manquen algunes respostes clares però espera que la complicitat amb l’administració els 
ajudarà. En el seu cas, un centre de gairebé 2700 alumnes de totes les edats, en un espai 
relativament reduït i evitar contagis es fa contradictori, però convençuts que la feina té sentit, 
que confiem que podrem estar tots plegats, direccions, claustres i administracions al costat. Per 
últim, reforçar la opinió del director del Catalònia i demanar ajut a les administracions que 
segurament farà falta. 

El conseller Jordi Martin, destaca l’interès de les aliances amb l’administració i també amb la 
comunitat i col·laboració amb entitats del barri. 

Vicenç Casas, en representació de CCOO, treballa a un centre públic de secundaria del 
Poblenou i, en relació amb el reton al setembre i com a docent pensa que el Departament 
d’Educació ha tingut una interlocució vaga i contradictòria, les direccions han estat confuses 
inclús durant el confinament i de cara a setembre tenim unes instruccions que poden ser sobre 
la marxa. No s’està fent res a nivell d’auditar, a nivell de riscos laborals, del que passarà als 
centres de tota la ciutat. Hi ha aules en soterrani, poc ventilades i no s’està traslladant a l’opinió 
publica. Això pot derivar en rebrots i situacions complicades a partir de setembre i no sap si 
l’ajuntament està fent una previsió sobre aquest tema. Els espais ja estaven sobresaturats, 
especialment a secundària, amb aules de més de 30 alumnes i no s’ està fent previsió amb 
tècnics, només unes instruccions generals. Tot el tema de salut laboral recau en els equips 
directius i pensa que a nivell del CEB no hi ha una estructura prou reforçada per a gestionar tot 
això, no s’ha fet un reforç i ens podem trobar sobresaturats, ara a l’estiu s’hauria de fer una 
previsió que no s’està fent. 

La consellera Maria Arenillas, pregunta si està previst obrir espais annexes, barracons? Com 
s’ampliaran els espais? 

Pel que fa a les ràtios, l’Eulàlia Esclapés explica que la proposta que fa el Departament proposa 
una dotació de professorat associada a aquells centres que no poden sostenir aquest ràtios 
recomanada actual de 25 o que tenen un grup addicional. Un altre tema es com es podrà 
conjuminar això amb l’espai. Cada centre pot explorar les seves possibilitats, respondre això de 
manera genèrica es molt imprecís, per exemple, si tenim una aula polivalent poc ventilada, 
podria ser la primera que es descartarà i l’activitat que es pugui fer de música es farà a les 
aules, però no hi ha una resposta genèrica. El que si es proposa es que cada grup estable tingui 
un nombre reduït de professorat que impartirà diferents disciplines i treballar amb grups molt 
estables. A la majoria de centres, el CEB està fent un anàlisi dels m2 de cada centre (interior, 
exterior, aules, ràtios, etc.) i s’ha fet un operatiu per atendre això i també s’està treballant en 



 
 

 
 

 

 

Pàgina 8 de 9 

 

funció de les demandes rebudes via inspecció. Si algun centre creu que necessita que un tècnic 
d’equipaments treballi aquest anàlisi d’espais pot traslladar la demanda i es pot mirar. 

En relació amb la consulta sobre els barracons, de moment Equipaments Educatius no proposa 
posar mòduls per posar més espais, sinó que està en la línia de que puguin tenir uns espais 
propers per fer part de la seva activitat (per exemple, l’escola municipal de música), però a 
nivell estructural les obres previstes per aquest estiu son les que ja estaven previstes. 

El conseller, Jordi Martín, indica que cal conèixer totes les necessitats dels centres per poder 
donar resposta, entén que es podran posar facilitats com a voluntat de l’administració de que 
els centres puguin disposar dels espais. 

A continuació intervé la representant de USTEC, Carme Alegre, exposant que considera que les 
dotacions extraordinàries son limitades i molt reduïdes per les necessitats que pot haver i per 
les limitacions dels espais en centres construïts amb una visió petita, no generosa. Potser es 
podria aprofitar aquesta situació per introduir aquest tema. Com a sindicat reben les queixes 
per les coses que no rutllen i demanen saber què passarà amb les mascaretes, diu que a les 
Meses de negociació es tira pilotes fora i sempre se´ls remet a un propera mesa. Demana que 
la gent, docents i treballadors, que han fet i fan una feina dura, puguin saber que hi haurà 
condicions adequades per la seva protecció individual (mascarets, m2). Pensa que les ràtios no 
quadren i que la bona fe no és suficient i ha d’haver unes condicions objectives, sensates, que 
s´avancin, i preveure un pla B. Preveure que passarà en cas de contagis en aquests grups 
estables de convivència, com s’aïllaran, i si realment es pot aïllar un grup sabent que hi ha 
germans i contactes inevitables als passadissos. 

El conseller, Jordi Martín, agraeix la intervenció i considera que l’Administració ha de vetllar per 
aquestes persones i també per les infermeres, companyes de districte, etc. Cal aquesta garantia 
i és un tema complicat en el context que tenim. 

Jordi Binefa, de l’escola Jesuïtes El Clot, vol donar veu al sector de cicles formatius. Els 
professors s’estan tement que les propostes siguin igualitàries i no pas equitatives. Es pot 
entendre que les solucions d’un grup de P3 no són les mateixes que les d’un grup de cicle 
superior i, de la mateixa manera, no és el mateix un cicle de mecànica que un cicle 
d’informàtica. Les ordres, sobretot del Departament, son generalistes i des dels cicles demanen 
respostes equitatives i no igualitàries. 

Enric Reverter, intervé en relació amb el tema de les mascaretes al que feia referencia la Carme 
Alegre anteriorment. Indica que en un document publicat el 9 de juliol sobre unes preguntes 
freqüents, s’indica que el departament proporcionaria mascaretes higièniques a tots els 
treballadors. Per la resta, hi ha un protocol amb l’alumnat i que es farà en cas de 
simptomatologia Covid19. 

El Conseller indica que tots vivim els dubtes i que no existeix la garantia total de que tothom 
està protegit en un context de pandèmia. 

Carme Alegre, considera que una de les coses de la que ens hauríem de mostrar decebuts es 
que fa poc temps es parlava d’unes ràtios (10, 15, 20) i ara estem igual que el curs passat. És 
un tema per reflexionar i pensa que no tenim ni temps de pensar-hi. Tenim les mateixes ràtios i 
estem en una situació de pandèmia quan està demostrat que el nombre de persones junts en 
un espai és perjudicial i que una garantia eren les ràtios baixes i més espais. A la sessió ja s’ha 
dit que no es posaran barracons i li sembla sorprenent. Espera que tot vagi bé però pensa que 
manquen veus critiques. 

Amador Pisabarro, consulta en quin punt es troba la retirada de l’amiant. 
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Vicenç Casas, de CCOO, reafirma la postura de la Carme Alegre, manifesta que des dels 
sindicats estan preocupats amb tota la previsió del Departament que considera de ciència ficció 
i no reals. Estem amb situacions preocupants, amb rebrots, la OMS, tècnics i epidemiòlegs 
diuen que hi ha llocs tancats i poden haver més rebrots i exposa que tenim centres com el seu, 
en el que hi ha aules en soterranis sense ventilació, considera que l’ajuntament hauria de fer 
una auditoria real del que s´està fent als centres. Opina que les direccions diuen coses que no 
s’estan fent i pensa que l’ajuntament hauria de ser un eix de previsió d’espais de cara al 
setembre, pensa que hauria de fer quelcom i d’interlocutar amb el Departament. El professorat 
està preocupat de trobar-se en soterranis i amb ràtios altes que no serviran. 

La consellera, Maria Arenillas, mostra el seu acord amb l’esmentat anteriorment i per això 
preguntava per espais annexes o locals que pugui tenir l’ajuntament i es puguin adequar. 
També pregunta pel tema de l’amiant. A la Comissió d’Ecologia es va aprovar la retirada de tot 
l’amiant del costat de l’escola La Llacuna pels curs 20-21 i demana informació de com està el 
tema. El conseller, Jordi Martín, indica que ara mateix s’està produint la reunió de la comissió 
on es tractarà el tema i la informació que té és que s’està acabant l’executiu per fer la retirada. 
Explica que viu al costat i és conscient de tot aquest tema. 

El conseller vol agrair el debat de tothom i considera que cal incrementar constantment les 
inversions en educació publica, cal dotar de més recursos, reduir les ràtios, millorar 
equipaments, ampliar-los i repensar els que son antics. Ha visitat molts centres i sap de centres 
tenen aules als soterrani. També creu que hi haurà una petita recuperació d’inversió en 
educació en el pressupost de la Generalitat i cal que tots els grups polítics apostin per l’educació 
publica, la dotin de pressupost i permeti millorar, instal·lacions, equips, docent i recursos en 
general. 

En relació amb la intervenció de la Carme Alegre, expressa que l’USTEC no volia obrir al juny i 
per tant es difícil que qualsevol proposat per obrir al setembre sigui assumible ja que la 
proposta de juny ja no era assumible. Desitja que es tracti de garantir a tothom els drets que 
tenim a l’hora de treballar i la salut és prioritària, ara bé, tampoc considera just per la comunitat 
educativa tancar centres per si un cas. El que ens ha passat de tancar les escoles tres mesos 
s’ha de mirar d’evitar, mirant de garantir una tornada raonable i justa i garantint els drets de la 
salut de tothom. 

Per últim, per la interpel·lació, la representant d’USTEC indica que sí que són partidaris de la 
presencialitat total però amb bones condicions, ben pensades, planificades i realistes. Al juny no 
ho veien clar, per pocs dies, pensaven que desgastarien als centres, que era millor aprofitar 
aquestes energies per planificar el setembre i no fer una obertura més aviat simbòlica, sinó amb 
una obertura absoluta, amb garanties i amb una negociació amb els agents que s’ està produint 
d’una maner poc eficaç i en la que no se´ls té gaire en compte. 

Finalment, a les 18.30h, el conseller Jordi Martín dona per finalitzat el plenari, agraint la 
presència de totes les persones assistents, desitjant poder fer el proper consell de manera 
presencial i amb un retorn al setembre amb la reobertura dels centres. 


