
 
Districte Sants-Montjuïc 

Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

Creu Coberta, 104 

08014 Barcelona 

T. 93 2915282 

 

Acta del Consell Escolar del Districte de Sants-Montjuïc, 29 de juny de 2021  1 

ACTA DEL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 

Data: 29 de juny de 2021, 18.00 h 

 

Lloc: 

https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/webappng/sites/ajuntamentbarcelona2/meeting/info/e

0de335609f64c50b80e3826d6d67bc8?MTID=mbd18cf723bed215e1d0b4e013d1049b8&siteurl

=ajuntamentbarcelona2  

 

Presideixen el Consell: 

Sra. Carolina López,  Consellera d’Educació del Districte de Sants-Montjuïc 

 

Consellers/es: 

Sra. Georgina Lázaro,   GMD JxCat 

 

Persones i entitats assistents: 

Sra. Amparo Brull,   Directora INS Lluís Domènech i Muntaner 

Sr. Jesús Martín,  Director Institut Consell de Cent  

Sra. Isabel Costa,                  Directora Escola Poble-sec 

Sra. Nanda Botinas,   Directora Escola Cal Maiol         

Sra. Núria Prunés,  Directora Institut Lluís Vives 

Sra. Elena Garangou,   PAS Escola Cal Maiol 

Sra. Ester Rams,  La Troca, Escola Comunitària de Formació Permanent 

Sra. Sunta Sogas,                   Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 

Sra. Eva Torrente,   Professorat Secundària, Institut Montjuïc 

Sr. Alexis Jiménez,  Cooperativa Reflexes 

Sra. Anna Trabal,  Serveis Educatius de Sants-Montjuïc 

 

Tècnics i tècniques municipals: 

Sra. Maria Rengel,  Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del 

Districte de Sants-Montjuïc 

Sra. Neus Tormo,  Consorci d’Educació de Barcelona 

Sra. Gemma Verdés,  Consorci d’Educació de Barcelona 

 

Es disculpa Amor González, Tècnica d’Educació del Districte de Sants-Montjuïc; Rosa Chivas, 

Delphine Boghos, Victor Ranera?, Montse Esteve 

 

Total d’assistents: 17 persones 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació acta de la sessió anterior  

2. Informe del Regidor 

3. Dades preinscripció escolar per zones curs 21-22  

4. Adscripcions  

5. Canvis en la complexitat de centres educatius 

6. Breu presentació MG emergència climàtica. Proposta àmbit educatiu  

7. Altres informacions del CEB 

8. Torn obert de paraules  

 

https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/webappng/sites/ajuntamentbarcelona2/meeting/info/e0de335609f64c50b80e3826d6d67bc8?MTID=mbd18cf723bed215e1d0b4e013d1049b8&siteurl=ajuntamentbarcelona2
https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/webappng/sites/ajuntamentbarcelona2/meeting/info/e0de335609f64c50b80e3826d6d67bc8?MTID=mbd18cf723bed215e1d0b4e013d1049b8&siteurl=ajuntamentbarcelona2
https://ajuntamentbarcelona2.webex.com/webappng/sites/ajuntamentbarcelona2/meeting/info/e0de335609f64c50b80e3826d6d67bc8?MTID=mbd18cf723bed215e1d0b4e013d1049b8&siteurl=ajuntamentbarcelona2
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1. Lectura i aprovació acta de la sessió anterior. 

 

Carolina López, Consellera d’Educació del Districte de Sants -Montjuïc, dóna la benvinguda al 

Consell Escolar del Districte i agraeix l’assistència a les persones participants.  

 

Sense cap comentari ni esmena, s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

  

2. Informe del Regidor. 

 

Carolina López fa un repàs d’alguns punts que s’han tractat a la Comissió Permanent.  

 

En primer lloc, les obres del Protegim les Escoles comencen la setmana vinent amb dues 

escoles, s’anirà informant del calendari a mesura que vagi avançant. Ja s’ha començat el 

procés participatiu per decidir com seran els entorns pacificats de les escoles que entraran en 

una segona fase, de cara a l’estiu del 2022.   

 

En segon lloc, sobre el grup de treball d’acompanyament educatiu i comunitari, que penjava del 

Consell Escolar, va celebrar la seva primera sessió monogràfica sobre prevenció i abordatge 

de l’abandonament educatiu prematur. La Consellera explica com es va desenvolupar la doble 

jornada i valora que va ser molt interessant. Des de La Troca es demana que es comparteixi 

l’acta de les jornades amb el Consell Escolar. Alexis Jiménez indica que s’estan preparant unes 

infografies sobre els resultats de les jornades. Carolina López respon que també 

s’acompanyarà d’un butlletí del grup de treball d’acompanyament educatiu.  

 

Ha tornat el programa dels Patis Oberts. La voluntat és arribar al setembre amb els patis el 

màxim possible d’oberts, perquè es puguin gaudir, tant entre setmana com en caps de 

setmana.  

 

S’ha conformat la Taula d’Emergència Climàtica del Districte de Sants-Montjuïc i s’ha redactat 

una Mesura de Govern d’Emergència Climàtica. Des de la Taula s’ha proposat crear un grup de 

treball temàtic que pengi d’aquest Consell Escolar i convidar a les escoles i als agents 

educatius que puguin estar interessats a participar-hi.  

 

Carolina López anuncia que hi ha dues membres del Consell Escolar que es jubilen aquest 

any: Isabel Costa, directora de l’escola Poble-sec, i Amparo Brull, directora de l’institut Lluís 

Domènech i Muntaner. Isabel Costa i Amparo Brull fan un repàs de la seva projecció laboral i 

valoren positivament la seva participació al Consell Escolar. El director de l’escola Lluís Vives, 

que no és membre del Consell Escolar, també es jubila aquest any. 

 

 

3. Dades preinscripció escolar per zones curs 21-22.  

 

Carolina López assenyala que es presenten les dades de preinscripció dels diferents cicles 

educatius de Sants-Montjuïc, per curs 2021-2022.  
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Començant per les escoles bressol, tots els centres educatius han omplert places, a excepció 

de Niu d’Infants. Hi havia una oferta de 604 places i hi ha hagut una demanda de 852 

sol·licituds 

 

Neus Tormo, del Consorci d’Educació de Barcelona, comenta les dades de preinscripció de 

primària i secundària. 

 

Com es va avançar al Consell anterior, hi ha un descens en l’àmbit de ciutat de demanda de 

preinscripció en els cursos de P3 i, en general, de secundària. Es mostren dades en pantalla 

que reforcen aquesta idea. S’ha identificat que aquesta tendència, d’una banda, ve donada pel 

progressiu envelliment de la població i la baixa natalitat i, d’altra banda, per la migració de 

famílies fora de Barcelona, ja sigui a altres municipis catalans o altres casos de famílies que 

migren de nou als països d’origen.  

 

Sobre titularitat, també en l’àmbit de ciutat, l’oferta estava concentrada en els centres educatius 

concertats, amb lleugerament més del 50% de les places ofertades, però aquesta tendència ha 

canviat en el curs 2021-2022, amb un 55% de places públiques. Sants-Montjuïc ofereix al 

voltant d’un 10% de les places públiques de tota la ciutat, és el 4t Districte que disposa de 

major oferta pública.  

 

La tècnica del Consorci d’Educació comenta les principals dades d’oferta i demanda per les 

diferents unitats territorials del Districte de Sants-Montjuïc i pels diferents cicles educatius. La 

línia general és que s’ha cobert tota la demanda de les famílies del districte, hi ha suficient 

oferta per la demanda existent, tenint en compte el descens de la població esmentat.  

 

Les matriculacions no estan tancades i hi ha un gruix de reclamacions important, així que 

aquestes dades no són definitives. Neus Tormo indica que intentarà portar dades definitives al 

proper Consell Escolar del Districte.  

 

Gemma Verdés, del Consorci d’Educació de Barcelona, presenta les  dades de preinscripció 

d’educació post-obligatòria. La tècnica indica que les dades són prematures ja que tant 

batxillerat, com cicles mitjans i superiors estan en procediment de tancar i revisar les 

preinscripcions. Per tant, les dades presentades són provisionals.  

 

Pel curs 2021-2022, un fenomen particular és l’increment de sol·licituds de preinscripció pels 

cicles mitjans. L’oferta ha augmentat lleugerament, però no ha estat suficient per cobrir tota la 

demanda. La distribució no és en cap cas homogènia, hi ha centres que han cobert la demanda 

i d’altres que tenen una llarga llista d’espera. Aquesta tendència s’ha repetit en cicle superior, 

tot i que de forma més lleu.  

 

D’altra banda, l’alumnat de batxillerat no passa per un procés de preinscripció com a tal si fan 

l’educació secundària al mateix centre. Per tant, només fan preinscripció aquells que canvien 

de centre educatiu, tot i que els que fan batxillerat artístic, encara que sigui al mateix centre de 

secundària, també ho han de fer. Per tant, les dades que es mostren de batxillerat, que són de 

superàvit de places, s’han d’assumir amb aquestes particularitats.  

 

La tècnica del Consorci d’Educació comenta les principals dades d’oferta i demanda per les 

diferents unitats territorials del Districte de Sants-Montjuïc i pels diferents cicles educatius de 

post-obligatòria. La tendència va en paral·lel a la resta de la ciutat, que ja s’ha esmentat, amb 
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una insuficient oferta per cobrir la demanda de cic les mitjans i superiors, però amb 

particularitats per cada centre.  

 

Carolina López pregunta si hi ha dades per cada centre educatiu quant a batxillerat. Gemma 

Verdés indica que tenen aquestes dades, però han considerat que eren massa feixugues per 

tractar-les en aquest espai. En general, la tendència és que els alumnes es queden al mateix 

centre que han fet la secundària, sempre que sigui possible.  

 

Una particularitat que estan trobant és que mentre que aproximadament el 50% de les 

matriculacions són d’alumnat d’entre 16 i 18 anys, la resta és de persones més grans, fins i tot 

havent-hi casos d’adults grans (+45 anys) i gent gran (+65 anys). La voluntat des del Consorci 

és que aquests recursos, els cicles mitjans i superiors, siguin un recurs de continuïtat 

educacional i formativa de l’alumnat que surt de secundària, ja que les persones més grans 

disposen d’altres recursos com poden ser certificats professionalitzadors, que segurament són 

més útils per aquestes persones i no requereixen d’una escolarització tan llarga en el temps 

 

Ester Rams, de La Troca, agraeix que s’hagin facilitat aquestes dades ja que feia mesos que 

les estaven demanant. Assenyala que l’actual edifici de l’institut escola Arts, que deixarà de ser 

la seu d’aquest centre educatiu a curt-mitjà termini, es va plantejar inicialment que es 

convertiria en un centre de formació professional però les darreres informacions han estat que 

finalment no serà així. Planteja com s’assumeix aquesta decisió, tenint en compte el dèficit de 

places de cicles mitjans i superiors. Gemma Verdés respon que s’està treballant per obrir més 

centres d’ensenyaments professionals. En qualsevol cas, remarca que quan s’obre un centre 

de formació professional es cerca donar resposta a unes demandes de ciutat, no només del 

Districte on se situa en qüestió. També s’ha de tenir en compte que l’administració té uns 

temps de treball particulars i, per tant, es donarà resposta a mitjà termini. Aquest any s’obre un 

centre de formació professional a Sants-Montjuïc, a Mercabarna, i recentment el trasllat de 

l’EMAV.  

 

Núria Prunés, de l’institut Lluís Vives, assenyala que coneix les dificultats d’equilibrar les 

realitats de cada centre amb l’alumnat de NESE B, però la gestió d’aquest any està sent molt 

deficient. Els centres de secundària no tenien una reserva de places d’inici per aquests casos. 

Les assignacions d’alguns alumnes amb NESE B del Districte no estan funcionant 

adequadament, s’estan derivant a centres educatius molt allunyats de les famílies, fins i tot fora 

del Districte. També hi ha un can d’una alumne de religió musulmana que s’ha derivat 

automàticament a un centre concertat d’ensenyament cristià. Aquestes situacions són més 

paradoxals quan tenim en compte que no hi ha un dèficit de places al Districte, sinó que s’està 

cobrint la demanda adequadament. Demana que es revisin aquests criteris i remarca que, 

sobretot, tenint en compte que hi ha places lliures als centres del Districte. També explica una 

situació que es troba amb alumnes que venen des de Hospitalet de Llobregat, que són alumnes 

amb NESE B però no venen identificats amb l’etiqueta.  

 

Nanda Botinas, de l’escola Cal Maiol, se suma a les paraules de la Núria Prunés sobre les 

derivacions i assignacions que s’està fent d’alumnat amb NESE B. Demana tornar a fer anàlisi 

cas per cas d’aquests casos i derivar-los segons les seves necessitats personals, no en funció 

de números.  

 

Jesús Martín, de l’institut Consell de Cent, se suma a les paraules de les dues companyes 

anteriors. La voluntat de redistribuir la complexitat dels centres per part del Consorci d’Educació 
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s’ha de tenir en compte, però també s’ha d’escoltar que tenen a dir les direccions d’aquests 

centres educatius. La idea de base és bona, però s’ha de fer seguiment dels casos particulars.  

 

 

Isabel Costa, de l’escola Poble-sec, se suma a les paraules dels companys i companyes 

anteriors i explica situacions similars a les relatades, d’alumnat vulnerable que no ha estat 

derivat als centres que van indicar com primeres opcions. 

 

Neus Tormo confirma que estan arribant moltes queixes i reclamacions en relació amb 

aquestes situacions. Es mostra d’acord amb que, en aquest equilibri que s’està intentant fer 

d’alumnat amb NESE, s’han trobat amb situacions molt rocambolesques, com les que s’han 

presentat en aquest Consell. La tècnica agraeix el treball d’acompanyament que s’està fent des 

dels centres educatius a aquestes famílies, que sovint es troben desemparades. Es posa a 

disposició de les direccions dels centres per revisar aquests casos.  

 

La tècnica del Consorci fa una reflexió sobre les situacions de vulnerabilitat d’aquests alumnes, 

que en cap cas és desitjable que siguin indefinides, i que sempre s’ha de buscar que aquestes 

famílies surtin d’aquesta situació de vulnerabilitat.  

 

Ester Rams assenyala que els hi arriben casos a La Troca de famílies que es troben en una 

situació similar amb la preinscripció a P3 i, per tant, no tenen la direcció del centre de 

referència per demanar suport, ja que els seus fills/es no han estat alumnes de cap c entre 

educatiu prèviament. També indica que, si es fa una redistribució de l’alumnat amb NESE, els 

centres han d’estar preparats per rebre famílies amb aquestes característiques i necessitats, i 

no està sent així. D’altra banda, demana participar al Pla de Xoc que s’està treballant des del 

Consorci, que el Consell Escolar de Sants-Montjuïc pugui valorar-ho i fer les seves aportacions. 

Neus Tormo es mostra d’acord amb que els centres educatius han d’estar preparats per fer la 

rebuda de d’alumnat amb NESE, s’ha de fer un procés de conscienciació en relació amb les 

necessitats d’aquestes famílies. 

 

Neus Tormo indica que es recullen totes les observacions i es treballaran des del Consorci 

d’Educació. 

 

 

4. Adscripcions. 

 

Neus Tormo recorda que al darrer Consell Escolar s’havia parlat de les adscripcions, alguns 

centres s’havien quedat sense l’adscripció d’algun institut. Des del Consorci s’ha fet seguiment i 

es confirma que les adscripcions s’han desenvolupat adequadament.  

 

Esmenta que a La Marina i al Poble-sec, tot i haver-hi vacants a algunes línies d’educació 

primària, s’han conservat totes les línies. Tot i haver centres amb menys alumnes dels que 

podrien tenir, s’ha entès que s’ha de singularitzar el seu projecte, són necessar is en el seu 

territori. Indica que hi ha un ampli suport i fidelització cap els centres educatius públics del 

territori, en el pas de primària a secundària. A Sants, en canvi, s’han omplert les línies gairebé 

en la seva totalitat, i també diferenciat respecte La Marina i el Poble-sec, a Sants aquesta 

fidelització dels centres no és tan rellevant, sinó que hi ha més casos de canvi de titularitat 

(alumnes que passen de centres públics a concertats) i major mobilitat (alumnat que surt fora 

del Districte per cursar la secundària).  
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Una de les membres del Consell Escolar apunta que, a La Marina, s’han perdut 41 alumnes en 

el pas de primària a secundària. Neus Tormo respon que a La Marina hi ha casos de famílies 

que marxen fora del Districte per escolaritzar als seus infants o adolescents a centres 

d’Hospitalet o Pedralbes, principalment.  

 

 

5. Canvis en la complexitat de centres educatius. 

 

Neus Tormo explica que una de les principals preocupacions dels centres educatius han estat 

els canvis en la complexitat, per part del Departament d’Educació. Remarca que aquests canvis 

tenen a veure amb canvis en la població, ja que hi ha una tendència dels residents per apostar 

per les escoles i instituts de proximitat i, conseqüentment, de manera progressiva es va creant 

un equilibri en la diversitat. En aquest nou càlcul de la complexitat s’han tingut en compte 

variables que, fins ara, no s’havien incorporat. Per aquest motiu hi ha hagut canvis substancials 

en la categorització aplicable fins el moment. Des del Consorci d’Educació de Barcelona es 

defensa que una qüestió és la categorització de complexitat dels centres i, una diferent, la 

vulnerabilitat d’aquests centres, ja que la vulnerabilitat ens facilita informació actualitzada, curs 

a curs, de com evolucionen les famílies. Des del Consorci, per tant, es demana al Departament 

d’Educació que no es tingui només en compte la mesura de complexitat, sinó també el valor de 

vulnerabilitat de cada centre educatiu.  

 

Carolina López explica que les famílies van manifestar-se contra aquesta mesura i assenyala 

que tenen tot el suport del Districte i del Consorci.  

 

Nanda Botinas explica que l’escola Cal Maiol, amb aquests canvis en la categorització de la 

complexitat, pateix una disminució dels recursos disponibles per tractar aquests casos de 

vulnerabilitat d’alumnat amb necessitats especials. Concretament, Cal Maiol ha passat de ser 

una escola categoritzada amb màxima complexitat a ser un centre educatiu estàndard, tot i 

tenir les mateixes problemàtiques de vulnerabilitat que el curs passat, amb un 34% de l’alumnat 

considerat vulnerable. El suport del Consorci per disposar de més recursos humans s’agraeix, 

però és una solució provisional a un problema greu. No només comporta disposar de menys 

recursos econòmics i humans, sinó també deixar de gaudir d’una sèrie de suports de diferents 

institucions que treballen amb centres educatius d’alta i màxima complexitat.   

 

Ester Rams demana que com a Consell Escolar es faci un posicionament en contra de la 

mesura del Departament d’Educació, signant el manifest presentat per les famílies.  

 

Núria Prunés planteja que l’institut Lluís Vives ha passat d’alta complexitat a mitjana i les 

conseqüències són similars al que ha explicat la companya de Cal Maiol. Aquests canvis 

impliquen, entre altres aspectes negatius que ja s’han esmentat, que aquesta migració existent 

a determinats territoris del Districte d’alumnat de primària que marxa fora per escolaritzar-se a 

centres de secundària concertats, sigui una tendència que serà més forta amb el temps, perquè 

els canvis en la complexitat comporten un empitjorament dels centres educatius amb un grau 

de vulnerabilitat elevat. Assenyala que el Departament d’Educació és una institució 

inaccessible i des de la comunitat educativa no saben com fer arribar aques tes queixes.  

 

Carolina López indica que s’enviarà el manifest a les membres del Consell Escolar i decidiran 

com donar suport a aquest rebuig de la mesura del Departament d’Educació.  



 
Districte Sants-Montjuïc 

Direcció Serveis a les Persones i al Territori 

Creu Coberta, 104 

08014 Barcelona 

T. 93 2915282 

 

Acta del Consell Escolar del Districte de Sants-Montjuïc, 29 de juny de 2021  7 

 

Neus Tormo valora que el Consorci ha fet un gran esforç per garantir que els centres educatius 

que han perdut grau de complexitat puguin disposar de recursos suficients per tractar els casos 

de vulnerabilitat de l’alumnat.  

 

Isabel Costa pregunta si la continuïtat del PMOE tindrà a veure amb el nivell de complexitat 

dels centres educatius. Neus Tormo respon que, en aquests moments, es planteja que el 

PMOE continuarà en els centres que està implementat, independentment si el nivell de 

complexitat del centre ha canviat. Isabel Costa pregunta, en aquest cas, si es mantindran els 

recursos econòmics i humans. La tècnica del Consorci indica que no disposa de suficient 

informació com per respondre aquesta segona pregunta.  

 

Sobre les figures socials, com la TIS, es planteja que no hi ha informació sobre si seguiran als 

mateixos centres, ja que es formula un nou contracte i és possible que hi hagi mobilitat entre 

centres educatius. Algunes direccions es mostren preocupades perquè volen conservar la 

mateixa figura de la TIS de cara a cursos vinents.  

 

 

6. Breu presentació MG emergència climàtica. Proposta àmbit educatiu.   

 

Aquest punt es tracta a l’informe del Regidor. 

 

 

7. Altres informacions del CEB. 

 

Neus Tormo anuncia que aquest any tots els centres de secundària obren el seus menjadors 

per l’alumnat que ho necessita, encara que no hi hagi activitat escolar després.  

 

D’altra banda, en relació amb el paper de Barcelona com capital de l’alimentació sostenible, 

s’impulsa un programa de menjadors saludables, on s’acompanya als centres educatius que 

volen incorporar aquests canvis en el seu menjador escolar, incorporant aspectes de 

sostenibilitat i salut. Neus Tormo indica que encara hi ha places dins del programa, per si hi ha 

centres educatius interessats en participar-hi.  

 

 

8. Torn obert de paraules.  

 

Núria Prunés indica que des de Districte s’ha penjat a xarxes socials quins patis de centres 

educatius estaran oberts durant l’estiu i no hi consta l’institut Lluís Vives. Assenyala que els 

joves entraran al pati estigui obert o tancat, i tenint en compte la manca generalitzada d’espais 

públics que hi ha a la zona demana que el pati del centre estigui obert. Carolina López indica 

que es revisarà si ha estat una errada, perquè li consta que l’institut Lluís Vives està dins del 

programa de patis oberts.  

 

Amparo Brull planteja que al pati de l’institut Lluís Domènech i Muntaner entren fora d’horari 

lectiu joves a beure begudes alcohòliques i demana intervenció de Guàrdia Urbana.  
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Sobre la seva jubilació i sortida del Consell Escolar, pregunta si a l’òrgan de participació la 

substitueix el director que ocuparà el seu càrrec a l’institut. Per tant, es pregunta si el càrrec és 

nominal (a la persona) o al centre educatiu. Des de Districte es respon que es consultarà. 

 

Ester Rams indica que s’està celebrant en paral·lel al Consell Escolar una sessió de 

l’Assemblea Groga de Sants, un espai de reivindicació, que s’està intentant activar per lluitar 

contra els canvis que està introduint el Departament d’Educació i que s’han esmentat 

prèviament. Hi haurà una nova trobada el 6 de setembre, a les 18:30h, a l’Espanya Industrial, i 

convida a les assistents al Consell a participar-hi.  

 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 

 

 


