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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR EXTRAORDINARI DEL DISTRICTE  

DE SANTS-MONTJUÏC 

 

Data: 13 de març de 2019, 18.00 h 

Lloc: Seu del Districte de Sants-Montjuïc (C/Creu Coberta, 104, sala Cadires Vermelles) 

 

Persones Assistents: 23 persones 
 
Conselleres/es: 
Joan Sanromà,   Conseller d’Educació, GMD Barcelona en Comú 
Núria Izquierdo,  Consellera GMD Demòcrata (PdCAT) 
Jose Antonio Calleja,  Conseller GMD PPC 
Albert Deusedes, Conseller PSC 
David Labrador,  Conseller CS 
 
Persones i entitats assistents: 
Anna Trabal Directora Centre de Recursos Pedagògics                                                                                               
Maica Jiménez  Referent Territorial del CEB al Dte 
Víctor Ranera Director concertada 
Amparo Brull Directora  pública 
Jesús Martín Director pública  
Isabel Costa Directora pública               
Elena Garangou PAS pública       
Leo Carbó Famílies pública 
Àngel Solé Famílies pública 
Sunta Sogas Secretariat d’Entitats Sants-Hostafranchs-La Bordeta 
Xavier boladeras AMPA concertada                           
Rosa Ma Chiva Professorat CCOO 
Jordi Peiró USOC 
Guillem Muñoz estudiants concertada  
Guillem Roglan estudiants pública 
 
Tècnics i tècniques municipals: 
Maria Rengel,  Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, del Districte 

Amor González  Tècnica d’Educació del Districte de Sants-Montjuïc 

 
Excusen la seva assistència  
Mercè Miralles CCOO 
Delphine Boghos Famílies pública 
Clara Bernadas Docent pública 
Montse Garcia PAS concertada 
Montse Esteve Docent concertada 
Nanda Botinas directora pública 
 

 

Ordre del dia 

 1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior del Consell  

 2. Constitució del nou CEMD de Sants-Montjuïc 
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 3. Informació sobre el procés electoral de renovació del Consell Escolar Municipal de 

Barcelona (CEMB) 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Joan Sanromà dona la benvinguda al Consell Escolar extraordinari. L’aprovació de l’acta 
anterior es deixa pendent per al consell ordinari, que serà a continuació d’aquest. 

 

 2. Constitució del nou CEMD de Sants-Montjuïc 

Joan Sanromà explica que després de les eleccions s’han obert vacants, i per tant hi ha noves 
incorporacions al consell, així com persones que l’han deixat. Es van convocar les assemblees 
en sectors públic i concertat per votar, i tot i que l’afluència va ser baixa, es va poder omplir el 
consell amb les vacants que tenien, excepte AMPA/AFA de centres concertats i associacions 
d’estudiants, que ara per ara no tenen representació. 

Noves incorporacions:  

- Per part del Consorci d’Educació de Barcelona, Maica Giménez. Es presenta. Fa molts anys 
que treballava a Sant Andreu i Santa Coloma. Es va incorporar per subtituir Clara Balaguer 
l’1 de febrer a Sants-Montjuïc. També com a representant del Consorci d’Educació, Anna 
Trabal de la direcció del CRP Sants Montjuïc. 

- Per part de la direcció de centres públics (s’excusen per no poder venir), hi ha una nova 
incorporació: Núria Prunés, del INS Lluís Vives. 

- Per part de la direcció de centres concertats: es mantenen les dues persones que hi havia. 

- Docents de centres públics: s’incorpora Eva Torrente de l’Institut Montjuïc i  Clara Bernadàs 
de Consell (s’excusa per no poder venir) 

- Docents de centres concertats: Montserrat Esteve de l’Escola Lloret 

- Famílies de centres públics: Delphine Boghos (s’excusa per no poder venir) i Àngel Soler, 
pare d’un alunme de l’IES Lluís Vives. 

- AFA de centres públics: de moment no hi ha canvis, tot i que alguns pares plegaran aquest 
curs i quedarà una vacant. 

- AFA de centres concertats: tampoc hi ha canvis, però serà l’últim any d’alguns pares. 

- AMPA de centres concertats: queda vacant, no s’ha escollit ningú. 

- PAS centres públics: Cal Maiol.  

- PAS centres concertats: Montse Garcia. 

- Estudiants de centres públics: Guillem Roglan, alumne de l’INS Mare de Déu de la Mercè, 
Andrés Robles i Pau Bosch (Institut Domènech i Muntaner i Institut Montjuïc, no han pogut 
venir). 

- Estudiants concertats: Guillem Muñoz, alumne de l’Escola Joan Pelegrí. 

- Entitats: No hi ha canvis. Tanmateix, amb la nova normativa es permet que s’incloguin al 
Consell d’Educació entitats o grups que treballen l’educació en el lleure. S’han fet propostes i 
s’hi inclouran quan les propostes estiguin fixades. 

- Sindicats: A l’espera de la nova composició, ja que hi ha hagut eleccions sindicals de docents 
i de PAS. 

 

Es fa una roda de presentació per les persones nouvingudes. 
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3. Informació sobre el procés electoral de renovació del Consell Escolar Municipal de 
Barcelona (CEMB) 

Aquest punt està per sobre de l’àmbit de districte, perquè pertany a l’àmbit de tota la ciutat. El 
secretari del Consell escolar de la ciutat explica que el Consell de ciutat es nodreix de 
participació de la comunitat educativa de les representants de tots els consells escolars dels 
centres i dels consells escolars dels districtes. Ara amb el nou mandat es renovaran les places i 
es cobriran les vacants fins a l’any 2021. Aquest mandat s’ha renovat la normativa i el concepte 
dels Consells escolars. Tota la feina feta es conclourà amb la constitució dels nous consells i 
consell de ciutat, el pròxim 2 de maig, abans de la campanya electoral, per tal de separar-ho de 
la campanya i de quan hi hagi el govern en funcions.  

El secretari del Consell escolar agraeix al secretariat i al personal del districte que han fet la 
feina d’incorporar la novetat del suport electrònic per al procés, i per haver-ho preparat tot amb 
un calendari tan atapeït. Els sectors que s’han de renovar són: 

- Famílies (en el cas del Consell municipal famílies i AFA, centres públics i centres concertats) 

- Estudiants (centres públics i centres concertats) 

- Docents (centres públics i centres concertats) 

- Serveis (centres públics i centres concertats) 

- Direcció (centres públics i centres concertats) 

Formaran part de les assemblees del dia 2 de maig les persones representants dels consells 
de districte. S’ha enviat un correu electrònic (excepte a sindicats) amb l’enllaç a la pàgina web 
del Consell Escolar, on es pot trobar tota la informació. 

El procés començarà amb la publicació del cens provisional, i del cens definitiu quan s’aprovi. 
Per últim, es tornarà a enviar el correu de confirmació per tancar el procés a escala de ciutat. 

Com que és la primera vegada que es fa mitjançant aquest espai tecnològic per a la 
participació de la ciutat de Barcelona, s’elaborarà una guia per tal que no hi hagin 
complicacions a l’hora de participar. El Consell municipal està treballant perquè es pugui seguir 
el procés tant en paper com a la plataforma Decidim. Com a tard el dia 18 es tindrà el cens 
definitiu. Es votarà presencialment els dies 26 i 27 a Plaça Espanya (un dia centres públics i el 
segon centres concertats) i s’obrirà la participació en línia des del 28 de març fins al 2 d’abril. El 
pròxim 3 d’abril  es publicaran els resultats provisionals per si hi ha reclamacions i l’11 d’abril es 
publicaran els resultats definitius. Finalment, el dia 18 d’abril hi haurà un consell plenari, perquè 
es pugui celebrar abans de les eleccions. 

L’objectiu del mandat i del replantejament del consell ha sigut remoure els obstacles a la 
participació, ja que per llei és obligatori obrir sistemes de representació telemàtica, per afavorir 
la participació de tots els agents de persones relacionades amb educació. Amb tot i això els 
números de participació han sigut molt baixos, encara que s’ha doblat la participació amb 
aquesta introducció de sistemes de participació electrònica. 

El secretari considera que les dades sobre la participació al districte reflecteixen números 
preocupants. Anima les representants de la comunitat educativa a reflexionar per participar de 
manera més activa al Consell Escolar i a revisar mecanismes de motivació de la participació. 
Proposa aplegar totes les informacions de totes les àrees de l’administració que treballen 
qüestions relacionades amb l’educació (per exemple al Consell de ciutat), per fer un seguiment 
propositiu de la participació amb l’objectiu de pujar els números i que la millora sigui també 
qualitativa. 

D’altra banda, amb la nova composició del consell escolar, els districtes que tenen presència 
universitària al seu territori (en el cas de Sants la UB) també inclouran representants de les 
universitats. Es va fer una reunió al febrer i no totes les universitats han presentat els seus 
representants, ho comunicaran aviat. 

Joan Sanromà obre un breu torn de paraula. 
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Es comenta que el relleu de les persones que representen famílies no està ben pensat, perquè 
durant el canvi de representant no hi ha relació per a posar en contacte representants i 
representats. Proposa potenciar les assemblees electorals per facilitar la comunicació entre 
representants i representats, per motivar les representacions estudiantils també. No té sentit 
que el consell escolar treballi per una banda, l’Àrea de joventut per altra, i el CJB per una altra. 
Per tant, proposa facilitar espais d’assemblea dirigides a representants dels centres, del 
districte i de tota la ciutat, per tal que el jovent tingui eines per  participar en tots els espais on 
es tractin qüestions que els interessen directament. 

Joan Sanromà agraeix la feina dels consellers i dels tècnics del districte. 

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió. 


