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Acta reunió:  

Data: 26 d’abril de 2016 a les  19:30h. Lloc:  

Districte de Sant Andreu 1a planta.  

Assistents:   
 

 Blanca Port, Consellera d'Educació  
 Jaume Matas (Coordinadora d'AMPA Sant Andreu /Avv La Sagrera  / FAVB)  
 Gemma Armengol (Avv Sant Andreu de Palomar)  
 Isaac Herrero (Coordinadora d'AMPA de Sant Andreu)   
 Mònica Sandoval (Coordinadora d'AMPA Sant Andreu / Assemblea Zona Sant 

Andreu)  
 Tere Esperabé (Sindicat CCOO /Assemblea Zona Sant Andreu)  
 Arnau Rodella (Sindicat CGT / Assemblea de Zona Sant Andreu)  
 Agustí Carmé (Avv Sant Andreu Sud)  
 Marta Piriz (Avv La Maquinista)       
 Quim Roy ( Escola Congrés-Indians) 
 Gonzalo Pocovi (Escola Congrés Indians) 
 Elisabeth Manen ( Escola Can Fabra) 
 Izascun Olaran (Escola Can Fabra) 
 Carlos Blanco (Escola Eulalia Bota) 
 Berta Novella (Escola la Maquinista) 
 Francisco Baulies (Escola la Maquinista) 
 Mar Ribas (Escola la Maquinista) 
 Joan (Escola la Maquinista) 
 Ester Farré (Coordinadora d’AMPA Sant Andreu/Escola la Maquinista) 

 

 

 S'excusen:  

 

 Josep Maria Ustrell (Coordinadora d'AMPA Sant Andreu / FaPac) 
 

Desenvolupament :  

 

1. Resultats preinscripcions . 

 

La Blanca ens fa un resum del resultat de les preinscripcions (annex 1) 

Les dades que aporta la Blanca no quadren amb les de l’AVV de Sant Andreu Sud (annex 2) 

S’està d’acord en que l’àrea de influencia és molt gran i es parla de la possibilitat de reduir-la. 

Es demana que es reactivi la Comissió de seguiment de matriculació ja que fa un parell d’anys 
que s’ha deixat de fer. 

Les places que queden lliures a la zona 21 no sortiran com a places vacant per evitar la 
matricula viva. 

Quan es rebin mes dades, si hi ha alguna variació important, la Blanca ens les farà arribar. 
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2. Estat IES Marti Pous i proposta de constitució de comissió mixta de seguiment. 
 

Al pressupost inicial per fer dos IES a la ciutat de Barcelona no s’inclou el  Martí i Pous. 

A l’última reunió entre el comissionat i el consorci, el senyor Lluis Bauelenas es compromet que 
a la propera reunió de govern s’inclogui el pressupost per tenir l’IES el curs 18-19. El curs 17-18 
entraran en funcionament 2 línies amb mòduls, probablement els que actualment ocupa l’Escola 
Can Fabra. 

S’acorda crear una comissió de Seguiment amb els següent components. 

- Blanca Port 
- 1 representant del consorci 
- 1 representant del Departament 
- Coordinadora d’AMPA 
- 1 representant de cada AVV de Sant Andreu i Bon Pastor 
- 1 representant de cada AMPA de les possibles escoles adscrites. 

La comissió, entre altres, tractaria els següents punts: 
- Projecte educatiu 
- Curs amb funcionament 
- Planificació i necessitats amb l’apertura amb mòduls. 

 

3. Modalitat batxillerat artístic IES Puigvert. 

 

Davant la possibilitat d’un batxillerat artístic al IES Puigvert, es creu que a nivell de Barcelona ja 
s’està cobert i no es necessari un altre IES amb aquesta modalitat. 

La informació de la que es disposa es que la Montse Ciuró directora del Puigvert l’havia 
demanat, tot i així ens falta confirmació per part seva de si s’havia fet la demanda formal. 

 
4. Projecte educatiu Escola La Sagrera. 
 
Després de de preguntar al Consorci, la Blanca, ens comenta que el projecte no el decideix el 
consorci i li indica que es posi en contacte amb l’Empar (inspectora). 
Aquesta li explica que els projectes educatius van sortir a concurs i que aquest és el que els va 
semblar més atractiu. 
Davant la poca demanda de preinscripcions es molt probable que es canviï el projecte. 
 
5. Projecte Educatiu IES Joan Fuster. 
 
Demà dia 27 es reuniran amb el consorci per implantar un  nou model pedagògic que suposa 
una modificació d’espais 
 
6. Taula tècnica de l'educació pública al Bon Pastor. 
 
Es va dur a terme una primera reunió i ara s’està pendent de tornar a convocar. Es demana a la 
Blanca que s’inclogui a la coordinadora a aquesta taula tècnica.  
 
L’Arnau ens explica que a Sants gràcies a un grup de famílies que s’han coordinat han 
aconseguit que una escola estigmatitzada tornés a tenir matriculació 
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7. Creació de projectes educatius en el lleure a barris prioritaris de Barcelona. 
 
Pla de xoc: els barris prioritaris són Baró de Viver, Trinitat i Bon Pastor. 
Ciutat educadora planteja una educació en el lleure de base comunitària que constaria de casals 
d’estiu per a primària dirigits per entitats de lleure i joves del territori per donar suport. 
Durant tot l’any es faria treball comunitari. 
 
8. Precs i preguntes. 

 
Institut de la Sagrera: El districte far la proposta en ferm s’ha de localitza un solar amb el m2 

necessaris. Si es precís es farà una requalificació del terreny. És una projecte a llarg termini 

però s’està fent.  

 
L’escola congrés indians demana que l’IES estigui en funcionament el curs 2019-2020. 
 
Des de l’escola la Maquinista es demana un IES a la zona de Bon Pastor ja que en aquests 
moments només hi ha una Secció de institut que el proper curs es tancarà, davant la noticia de 
que molt probablement es converteixi amb un centre de segona oportunitat, es recorda a la 
Blanca que es va palar d’obrir el Barri de Bon Pastor a la resta i que potser seria convenient 
replantejar-se aquesta decisió.  
S’acorda que es parlarà d’aquest tema a la taula d’educació de Bon Pastor. 
 
L’Isaac ens informa que el proper curs es farà la trobada de Gegants al districte de Sant Andreu. 
 
Finalitza la reunió a les 22h 
 

 
 

  


