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Data: 18 de juny de 2019, 18:00h 

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

Vermelles) 

Persones assistents:  

 

Delphine Boghos      Famílies pública  

Xavier Boladeras      AMPA concertada  

Nanda Botinas          Directora pública 

Amparo Brull             Directora pública 

Leo Carbó                 Famílies pública 

Isabel Costa              Directora pública  

Mª Rosa Chiva          Professorat CCOO   

Navi Farrera              Directora Escoles Bressol 

Elena Garangou        PAS pública  

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

Xitlali Hernández       Cap projecte Pla de Barris de la Marina 

Núria Izquierdo          Consellera GMD Demòcrata (PdCAT) 

Maica Jiménez           Referent Territorial del CEB al Districte 

David Labrador          Conseller GMD Ciutadans 

Jesús Martín              Director pública 

Jordi Peiró                 Professorat USOC 

Núria Pruné               Directora pública   

Víctor Ranera            Director concertada  

Maria Rengel             Cap de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Dte 

Guillem Roglan          Estudiants pública 

Joan Sanromà, Conseller d’Educació, GMD Barcelona en Comú 

Sumta Sogas             Secretariat d’Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 

Àngel Solé                 Famílies pública 

Anna Trabal               Centre de Recursos Pedagògics de Sants-Montjuïc 

 

 

Excusen la seva assistència:  

Mercè Miralles  Professorat CCOO 

Carme Barnet   Secretariat Entitats Sants-Hostafrancs-La Bordeta 

Montse Garcia            PAS concertada 
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Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Formació de la Comissió Permanent 

3. Preinscripció escolar curs 19-20 al Districte 

4. Informació projectes àmbit educatiu del Pla de Barris de la Marina 

5. Torn obert de paraules 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Joan Sanromà dona la benvinguda a tothom i demana si hi ha alguna comentari que 

es vulgui fer respecte les actes dels Consells anteriors (ordinari i extraordinari de 13 

març de 2019). s’acorda que si es deixa una setmana de termini per recollir si hi ha 

alguna esmena i es donarà per aprovada.  

2. Formació de la Comissió Permanent   

Amor González comenta que degut a que hi ha hagut noves incorporacions i baixes a 

la Comissió Permanent, hi han representants de sectors que s’han actualitzat i altres 

que quedaran buits. Seria convenient que hi pogués haver un representant de cada 

sector.  

Els sectors representats al Plenari del CEMD que quedaran descoberts a la 

Permanent son: AMPA/AFA pública, famílies de la pública, famílies de la concertada, 

alumnes pública i concertada, PAS concertada. S’ha de tenir en compte que amb la 

nova composició de membres del CEMD, més persones podrien formar part també de 

la Permanent, com ara la representant de les escoles bressol o altres. 

Es pregunta si hi ha alguna persona interessada i s’explica que la Permanent es 

convoca sempre abans de cada Plenari ordinari o extraordinari, o si hi hagués alguna 

altra qüestió puntual que ho requerís (3-4 cops any) 

A part de la Permanent, s’ha d’actualitzar l’estat de les Comissions i decidir quines es 

mantenen, així com si es volen crear-ne de noves i/o Grups de Treball en funció de 

temes concrets que es vulguin abordar. 

S’acorda que primer es reorganitzi la Comissió Permanent i, a partir d’aquí, es pot anar 

fent més passos. Al proper Consell es farà proposta al Plenari per a la seva aprovació. 

3.  Preinscripció escolar curs 19-20 al Districte 

 3.1. Dades i taules de preinscripcions:  

Respecte a les preinscripcions, en Joan Sanromà informa que ja estan finalitzades a 

dia d’avui les de P3  i 1r d’ESO. Escoles Bressol i Primària es comencen a partir de 

demà dia 19 de juny. Fins al 5 de setembre no s’acabarà de tancar tot el procés 

(inclosa l’ampliació de l’oferta). Ara es farà exposició de les dades obtingudes en 

aquest primer període i ,quan estiguin, es podran donar les més definitives.  
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Maica Jiménez, Referent Territorial del Consorci d’Educació de Barcelona al Districte, 

presenta el document “En l’Educació, fem equip” que resumeix la informació que 

actualment tenim resultat de les preinscripcions fetes a la ciutat, tot insistint que les 

dades definitives les tindrem al setembre. 

Hi ha hagut una evolució creixent en la demanda d’escolarització a P3 a tota la ciutat 

sobre el 91% i una assignació final respecte a la demanda del 98,75%. Aquesta 

demanda s’ha donat tant a centres públics com concertats amb un lleuger repunt 

d’augment a la pública. Hi ha hagut un canvi en la oferta inicial de P3 a l’Escola Jaume 

I (un grup).   

 

També existeix un increment de la Ràtio 26 a la zona 06 del Dte (Sants, Hostafrancs- 

La Bordeta-Badal). El resultat ha estat d’un increment de les sol·licituds que entren en 

1ª opció en un 1,16% i, pel que fa al propi Districte de Sants-Montjuïc, es cita la 

informació següent:  

 

Resultat de l’assignació a centres públics (P3)      Ampliació  

      sol·licituds 

             Vacants 

Z04     El Poble-Sec-La Font de la Guatlla   4 25 

Z05  La Marina del Prat Vermell-La Marina del Port  3 45 

Z06     Sants-Hostafrancs-La Bordeta 21 13 

 

Respecte a les Dades d’Assignació de P3 a tota la ciutat, tenim les actuals xifres:  

 PLACES DEMANDA ASSIGNADES AMPLICACIÓ 

SOL·LICITUD 

VACANTS 

Pública  6.545 6.425 6.184 131 367 

Concertada 7.541 6.064 6.149 20 1.393 

Total  14.086 12.489 12.333 151 1.753 

 

Pel que fa a la demanda de l’escolarització a 1r d’ESO hi ha un 36,65% de demanda a 

centres públics per aquest curs vinent 2019-2020 i un total, entre públics i concertats, 

de 13.475. Important destacar que augmenten les sol·licituds que entren en 1ª 

opció en un 1,20% i la Preferència de les famílies per procedència i titularitat dels 

centres a 1r d’ESO de tota la ciutat és d’un 38% de públic a públic, 1% de concertat a 

públic, el 48%, el més alt, no canvien de centre (concertat), 7% de concertat a 

concertat i un 6% de públic a concertat.  

L’assignació a 1r d’ESO queda com s’assenyala a la taula:  

Resultat de l’assignació a centres públics  

(1r ESO) 

       Ampliació  

       sol·licituds 

             Vacants 

S0301     Poble-Sec-La Font de la Guatlla 4   16 

S0302     La Marina   4 4 
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S0303     Sants-Hostafrancs-La Bordeta-Badal 1 1 

 

I, finalment, les Dades d’assignació a 1r d’ESO són:  

 PLACES DEMANDA ASSIGNADES AMPLICACIÓ 

SOL·LICITUD 

VACANTS 

Pública  5.051 4.939 4.851 135 200 

Concertada 2.220 1.987 1.795 145 425 

Total  7.271 6.926 6.646 280 625 

 

3.2. Pla de xoc contra la segregació, per la igualtat d’oportunitats i l’èxit 

educatiu.  

La Maica Jiménez explica que el Pla de Xoc és la 1ª vegada que s’ha dut a terme i un 

dels seus objectius és fer una distribució equitativa dels recursos allà on manquen. 

També contribueix a una millor distribució d’alumnes amb necessitats educatives 

especials. Un 85% de preinscrits a les places preassignades (P3) 

 

1r d’ESO Infants 

Total preassignats 1.216 

Total preinscrits Barcelona  1.148  

Preinscrits centre amb reserva de plaça  937 (82% dels preinscrits) 

Preinscrits a plaça ordinària  211 (18% dels preinscrits) 

No s’han preinscrit (repeteixen curs, marxen fora de Catalunya o es 
matriculen a un CEE) 

68 

 

Es pregunta com funcionen els criteris d’assignació i s’explica que s’elaboren les llistes 

de forma molt curosa amb la col,laboració indispensable dels Serveis Socials  

També es demana i s’explica com funciona el tema dels recursos associats al pla de 

xoc i se’n posen exemples. 

Des de l’Institut Lluís Vives es demana clarificar algunes dades i el conseller proposa 

que els casos concrets es parlin directament amb el CEB per resoldre si queda algun 

serrell. 

P3 Resum Pla de Xoc (Barcelona ciutat) 

 
Total 

preassignats 

 
793 

 
      536 Centres públics 

 
Total preinscrits: 784 

  
257 Centres privats 

Preinscrits a 
centre amb 

plaça de 
reserva 

 
663  

(85% dels preinscrits) 

 
485/90% Centres públics 
 

Preinscrits a una plaça 
ordinària: 121 

 
(15% dels preinscrits) 178/69%  

Centres concertats 
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Navi Ferrera demana que es traspassi tota aquesta informació del pla de xoc també a 

les escoles bressol perquè la puguin donar correctament a les famílies i fer-ne un bon 

acompanyament. 

Un participant al Consell comenta que es tingui en compte que les famílies en general 

tenen poca informació i el problema molts cops és el no traspàs de contingut per part 

dels centres. Si se’ls dona una carta, molts cops no entenen el què hi diu i estan en 

situació de desigualtat respecte a d’altres famílies. Es respon que per això és molt 

important l’acompanyament que es fa, però que potser des del CEB seria bo fer 

reunions per les famílies sobre la pre-assignació i dubtes, inquietuds...   

També es comenta que a la Z06 han augmentat molt els alumnes amb necessitats 

educatives especials i des del CEB es diu que es valorarà. Es puntualitza que el SIEI 

s’ha incrementat a Secundària per donar suport a aquest àmbit. En aquesta Z06 està 

en marxa la construcció d’un centre nou però caldria accelerar-lo i com a mínim una 

línia més cal segur.  

4.  Informació projectes àmbit educatiu del Pla de Barris de la Marina  

Xitlali Hernández presenta l’impacte que ha tingut el Pla de Barris a La Marina rere 

quatre anys d’aplicació (des del 2016) i les propostes actuals que existeixen. El Pla de 

Barris va sorgir com a una necessitat d’implantar projectes en 5 àmbits diferents 

(Educatiu, sanitari, de cultura i acció comunitària, d’activitat econòmica i ecologia 

urbana) per pal·liar i lluitar contra les desigualtats socials a la ciutat i ofereix 6 

propostes diferents: Salut i oci saludable, l’esport com a eina de cohesió social, reforç 

de la TIAF (Taula d’Infància Adolescència i Famílies), millora d’equipaments i foment 

del lleure educatiu. Actualment s’actua a 16 barris de la ciutat i es gestiona des de 

Foment de Ciutat, amb cada un dels Districtes corresponents.  

Projectes barri de La Marina del Port:  

 Equipaments del carrer de la Química: Associacionisme de barri per joves i 

adolescents, dinamització i objectius d’oci saludable.  

 Espai de patinatge i skate en un lloc de poc ús i que doni vida a la zona. 

(Col·laboració amb la Taula d’Esports de la Marina).  

 Escola Enric Granados, millora de l’edifici per adequar-lo per poder realitzar 

un projecte d’innovació.  

 Escoles enriquides: Treball multidisciplinar de coordinació amb totes les 

escoles i instituts públics del barri amb nous perfils psicosocials que treballin 

amb els centres. TIS, educadors/es socials, tècnics/ques d’educació 

emocional (EMOs), atenció al Llenguatge (MALL) i CREDTIC (Centre de 

Recursos per alumnes amb trastorns del desenvolupament de la conducta).  

 Caixa d’eines d’ensenyaments artístics amb un eix transversal i que es 

compon per activitats de dansa, ràdio, teatre, taller de còmics... amb 600 

alumnes participants.     
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 Projecte “Batx amb tu”, prova pilot de reforç educatiu i acompanyament per a 

estudiants de Batxillerat que ha funcionat de forma molt positiva.  

 “Baobab: campament urbà” impulsat amb l’IMEB i amb l’objectiu de fomentar 

coneixement de recursos d’educació en el lleure a nens i nenes amb majors 

dificultats econòmiques a les seves famílies. 

 Sala Maremar (antic teatre de l’Escola Bàrkeno) i encara pendent de gestió 

però espai per dinamització cultural amb ús escolar i obert al barri fora 

d’horari lectiu. 

 

Es demana, quan s’acabi amb el Pla de Barris, què passarà amb els TIS que tenen ara 

alguns centres (Escoles Enriquides). El CEB ho està valorant. Es desconeix encara.     

5. Torn obert de paraules 

Preguntes/Propostes Respostes/Comentaris 

 
5.1. Escola Can Maiol futur 

trasllat a Can Batlló i Parc de 
Neteja Municipal al seu subsòl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es demana si es pot explicar com 
està la situació actual (la qüestió és 
també força mediàtica).  
 

 
La directora de Can Maiol, Nanda Botinas, 
explica la temàtica del trasllat del centre i 
l’equipament de Parc de Neteja que es faria al 
soterrani del nou edifici del centre escolar 
davant la demanda d’una participant a la 
reunió. L’escola es trasllada a Can Batlló (en 
principi la inauguració està prevista per l’any 
2023) per formar part d’un nou institut escola. 
L’escola se’ls ha anat quedant petita i hi ha 
molta demanda de preinscripcions i per una 2ª 
línia. A més a més la zona aviat tindrà una 
construcció important de 1.500 habitatges. En 
aquest important projecte es va sumar la 
necessitat de crear un nou parc de neteja al 
districte i, la gran falta de terrenys, va fer que 
es valorés el crear-lo sota l’escola. Això va 
provocar, a la llarga, una diferència d’opinions 
entre l’equip directiu de Can Maiol i l’AFA del 
centre, creant aquests darrers una associació 
anomenada “La plataforma” en contra de la 
instal·lació del parc de neteja sota la nova 
escola. Des del centre, rere la visita al parc de 
neteja de Joan Miró, es considera que es 
viable i compatible un projecte que inclogui 
aquests dos equipaments (es recalca que un 
parc de neteja no és cap deixalleria, no suposa 
cap perill pels infants segons els enginyers i 
especialistes i no provoca males olors). Hi ha 
una voluntat, des del centre, de tenir millor 
relació amb “La plataforma” en lluita contra la 
construcció del parc de neteja, però per ara 
esdevé una mica complicat el diàleg i la 
comunicació. 
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Des de l’equip directiu sempre s’ha cregut que 
si el Districte (Ajuntament) ha vist no perillós i 
factible la convivència dels dos equipaments, 
s’hi confia plenament. Es va fer, en el seu 
moment, el corresponent informe tècnic del seu 
impacte, obligatori en qüestions d’aquestes 
característiques.   
 
Ja està feta actualment la licitació i s’han inclòs 
46 empreses per a possibles candidats a dur a 
terme les obres de les quals se’n farà tria de 
10, després de 3 i finalment la que farà la 
construcció definitiva del centre.  
 
Joan Sanromà comenta que es fan visites 
guiades a Joan Miró perquè tothom vegi la 
viabilitat de tenir una planta d’aquestes 
característiques, amb un parc a dalt, sense 
males olors ni perills i ho proposa com a via de 
tenir una mirada global en comptes de quedar-
se amb la crítica i lo negatiu que pugui tenir la 
temàtica.  
 
El solar que quedarà a l’antic edifici de l’escola 
(encara actual) no és gaire gran i no es pot 
desconstruir perquè està protegit. És de finals 
dels anys 80...  

 

 
5.2. Trànsit, carrils bici i Camí 

Escolar 
 

Un dels participants a la reunió comenta la 
preocupació pel gran trànsit a la zona de 
l’Escola Lloret, amb el carril bici, la gran 
afluència de la línia d’autobús H10, el V5... 
sobretot de 9 a 13h del matí és un caos i 
s’enllaça amb tema Camí Escolar. Es citen 
també Camins Escolars Escola Pràctiques i 
zona Font de la Guatlla. 
 
El Districte és, de tots els de Barcelona, el que 
més Camins Escolars té i encara se n’estan 
elaborant actualment, tot i que es demana 
algunes modificacions degut a l’elevat trànsit 
de molts dels barris.  
 
Camí Escolar Hostafrancs. Si fer-lo arribar a 
dalt a Sants (pas estació Sants-Estació) i fer 
enllaç. Amor González comenta que s’enviarà 
a tots els centres educatius perquè tinguin la 
informació i dels canvis que hi puguin haver. 
Des de l’IMEB també es diu que hi haurà 
reunió del tema Camins Escolars pel sentit 
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també que té sobre fer xarxa, relació amb 
l’entorn... no només per la ruta com a connexió 
segura dels infants amb el centre escolar. Va 
més enllà de la part física de camí.  
 
Es comenta que es va venir al Districte per 
demanar si es podrien posar baldes als carrils 
bicis perquè en aquelles zones no es corri tant 
(per la perillositat amb convivència amb els 
centres escolars) i que se’ls va dir, un cop que 
van preguntar-ho, que havia de venir família 
per família a comentar-ho. Des de Districte es 
troba estrany que els diguessin això i hi ha el 
compromís de mirar-ho i valorar-ho.  
 

 
5.3. Places EBM 

 
 

 
 

Des de les Escoles Bressol Municipals es 
comenta  que han augmentat les 
demandes i que el que succeeix és que quan 
no hi ha places per alguns alumnes de 2 anys, 
els mateixos, tampoc en tenen al curs següent. 
És a dir, al no tenir-ne d’assignada al curs del 
mig (P1), també se’n queden sense pel darrer 
curs d’escola bressol, P2, i això realment és un 
problema. Es cita l’EBM Forestier i L’Esquirol, 
d’entre altres. Tot i que està prevista una nova 
escola bressol a Sants-Badal, es considera 
que caldran més. 
 

 
5.4. EMAV 

 
Es pregunta des dels assistents 
quina és l’actualitat de l’Escola de 
Mitjans Audiovisuals a Barcelona, 
l’EMAV.  
Nova ubicació recinte industrial Can 
Batlló.  

El Conseller d’Educació, en Joan Sanromà, 
confirma que l’Escola ja està en funcionament. 
El 29 de maig es van iniciar les matriculacions 
per començar el curs 2019-20 ja a la nova seu, 
al bloc 7 del recinte de Can Batlló.    
 

 

Agraint l’assistència de tots els presents i la feina dels consellers i tècnics del Districte, 

a les 20h es dona per finalitzada la sessió.  

 

 


