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COMUNITAT	EDUCATIVA	DE	SANT	ANDREU	

	

Acta	reunió:	

Data:	25	de	novembre	de	2015	a	les	19:00h.	

Lloc:	Districte	de	Sant	Andreu	1a	planta.	

Assistents:		

⋅ Laia	Ortiz,	Regidora	Districte	de	Sant	Andreu	
⋅ Blanca	Port,	Consellera	d'Educació	
⋅ Suso	López,		Conseller	Tècnic		
	
⋅ Carme	Alegre	(d'USTEC-STEs/Assemblea	de	Zona	Sant	Andreu)	
⋅ Jordi	Bernad	(Coordinadora	d'AMPA	Sant	Andreu	/	Assemblea	de	Zona	Sant	Andreu	
⋅ 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)		
⋅ Josep	Maria	Ustrell	(Coordinadora	d'AMPA	Sant	Andreu	/	FaPac)		
⋅ Arnau	Rodella	(Sindicat	CGT	/	Assemblea	de	Zona	Sant	Andreu)	
⋅ Sandra	Garcia	(Avv	Sant	Andreu	Sud)	
⋅ Marta	Piriz	(Avv	La	Maquinista)						

	
	S'excusen:	

⋅ Mònica	Sandoval	(Coordinadora	d'AMPA	Sant	Andreu	/	Assemblea	Zona	Sant	Andreu)	
⋅ Tere	Esperabé	(Sindicat	CCOO	/Assemblea	Zona	Sant	Andreu)	

	

Introducció:	

Ens		presentem	al	nou	equip	de	govern	del	districte	com	interlocutors	de	la	comunitat	
educativa	de	Sant	Andreu.		Els	objectius	de	la	trobada	són:		
	
⋅ Presentar	la	nostra	visió	de	la	realitat	educativa	(Mapa	Escolar)	i	plantejar	propostes	

	per	millorar	la	qualitat	de	l’educació	púbica,	tot	evidenciant	les	mancances	actuals.	
	

⋅ Saber	quin	pla	estratègic	tenen.	
	

⋅ Conèixer	l’estat	i	l’opinió	sobre	alguns	temes	aturats	i	sense	resposta.	
	

⋅ Crear	noves	sinèrgies	entre	l’equip	de	govern	i	la	comunitat	educativa,	per	exemple	grups	
de	treball	per	temes	específics.	
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Desenvolupament	:	
	
1-	Un	Institut	a	la	Sagrera	

Proposem	 un	 nou	 institut	 a	 la	 Sagrera.	 Aquest	 evitaria	 la	 sobre-demanda	 actual	 en	 alguns	
instituts,	garantitzaria	el	pas	de	primària	a	secundària	a	l’escola	pública.	Aquest	nou	institut	
pot	estar	relacionat	amb	la	continuïtat	metodològica	de	projectes	educatius	més	innovadors.	
Els	comentem	que	aquest	nou	institut	és	una	promesa	del	desaparegut	Institut	Berenguer	de	
Palou	l’any	2000	i	reivindicació	des	de	fa	molts	anys.	

Ens	contesten	que	a	curt	termini	no	el	tenen	previst	encara,	però	sí	veuen	clara	la	necessitat	
d’un	nou	l’institut	al	barri.		

Insistim	que	és	del	 tot	necessari	 la	construcció	d'un	segon	 institut,	com	mantenir	 la	reserva	
d'espai	

	

2-	Escola	d'educació	infantil	i	primària	a	la	Sagrera	

3-	Escola	Bressol	Sagrera:	

Aquest	dos	punts	els	tractem	junts.	

Els	exposem	 la	problemàtica:	 Ja	 fa	uns	anys	que	el	barri	de	 la	Sagrera	pateix	una	manca	de	
places	a	les	escoles		d’educació	infantil	i	primària.	Una	situació	que	es	repeteix	any	rere	any	i	
que	podem	definir	com	a	crònica.	I	que	es	tradueix	amb	aules	addicionals	(bolets)	i	augments	
de	ràtio	a	les	aules	(26/27	alumnes).	

També	 comentem	 que	 ens	 cal	 una	 EBM;	 només	 n’hi	 ha	 una	 al	 barri.	 Inicialment	 estava	
prevista	als	terrenys	del	nou	poliesportiu	Camp	del	Ferro.	

Des	del	districte	ens	fan	saber	que	tenen	projectat	una	escola	bressol	i	una	escola	d'educació	
infantil	i	primària	en	uns	terrenys	prop	del	nou	equipament	casal	de	barri	Torre	de	la	Sagrera.	
Ens	 diuen	 que	 l’avantatge	 d’aquests	 terrenys	 és	 que	 estan	 destinats	 per	 a	 equipaments.	
També	hi	voldrien	incorporar	un	Espai	Familiar.			

	

4-	Escola	d'educació	infantil	i	primària	Sant	Andreu	de	Palomar	

Si	s’aproven	els	pressupostos,	està	previst	fer	al	2016	el	projecte	executiu	de	l’Escola	Bressol	
de	 les	 Casernes	 i	 el	 de	 la	 conversió	 en	 dues	 línies	 de	 l’escola	d'educació	 infantil	 i	 primària	
Ignasi	Iglesias.	Aquests	dos	projectes	es	durien	a	terme	(obres)	durant	el	mandat	(abans	del	
2019).		
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5-	Institut	Martí	Pous		Sant	Andreu	de	Palomar	

Demanem	 compromís	 i	 reclamem	 l’inici	 immediat	 d'obres	 del	 nou	 Institut	 Martí	 Pous	 a	 la	
Fabra	i	Coats.	

Ens	comenten	des	del	districte	que	ho	tenen	contemplat	i	està	previst	la	posada	en	marxa	de	
l’IES	curs	2017/18,	amb	tres	línies.	

Els	fem	saber	que	no	veiem	clar	que	estigui	acabat	pel	curs	2017/18,	són	obres	complexes		ja	
que	s`ha	de	rehabilitar	una	de	les	naus	que	hi	ha	l’espai	de	la	Fabra	i	Coats;	això	complica	més	
l’obra.	 També	 comentem	 que	 un	 institut	 amb	 tres	 línies	 dubtem	 que	 pugui	 cobrir	 tota	 la	
demanda	que	té	la	zona	de	San	Andreu	de	Palomar,	aspecte	aquest	justificat	al	darrer	estudi	
del	Mapa	Escolar	del	Districte.			

Una	raó	més	per	fer	un	institut		nou	a	la	Sagrera.		

Ens	diuen	que	han	de	tenir	reunió	amb	el	Consorci	el	9	de	desembre	 i	ens	 faran	el	retorn	a	
través	d’una	comissió	mixta	específica	per	l’institut	Marti	Pous	i	que	vam	proposar	des	de	la	
comunitat	educativa.		

	

6.	Escola	Bressol	al	Canòdrom	

Si	s’aproven	els	pressupostos,	està	previst	fer	al	2016	el	projecte	executiu	de	l’escola	bressol	
al	Canòdrom.	Es	duria	a	terme	la	construcció	(obres)	durant	el	mandat	(abans	del	2019).		

	

7-	Rehabilitació	de	l’Institut	Cristòfol	Colom		

Demanen	planificar	rehabilitació	de	l’Institut	Cristòfol	Colom,	sent	l’únic	institut	públic	que	té	
el	barri	de	Bon	Pastor.	

Ens	 reconeixen	que	no	 esta	 en	 condicions	 òptimes.	 El	 plantejament	 que	 tenen	 és	 de	 fer	 un	
projecte	educatiu	integrador	i	referent	al	barri.		

	

8-	Desbloquejar	el	projecte	d'ampliació	de	l'espai	annex	a	l'IES	l'Alzina	i	l'Escola	Ferran	
i	Clua,	i	estudiar	idoneïtat	d’avançar	cap	a	un	Institut	Escola.	

Ens	confirmen	que	el	projecte	d’enderrocament	de	les	edificacions	del	C/Acàcies	i	construcció	
de	l’ampliació	de	l’institut,		el	pressupost	de	2016	contempla	la	partida	econòmica	la	redacció	
del	projecte	executiu	de	l'ampliació	escola	Ferran	i	Clua/Institut	Alzina,	però	no	és	viable	que	
estigui	finalitzada	la		obra	el	curs	2017/2018	amb	la	finalitat	d’encabir	la	nova	línia	d’ESO	que	
preveu	el	CEB	i	que	portaria	a	l’Alzina	a	tenir	4	línies	de	secundària	obligatòria.	
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Demanem	que	s’acceleri	la	formalització	de	la	cessió	dels	terrenys	i	que	s’instal·li	un	cartell	al	
C/	Acàcies	informant	que	es	destinaran	a	equipaments	educatius.	

Expliquem	que	pensem	que	el	projecte	no	hauria	de	contemplar	només	la	dita	ampliació	d’una	
línia	a	l’ESO,	sinó	que	hauria	d’incloure	espais	que	ara	mateix	no	té	l’institut,com	per	exemple	
un	auditori	o	sala	d’actes.		

A	 més	 hauria	 de	 permetre	 ampliar	 l’oferta	 de	 nous	 batxillerats,	 aprofitant	 l’ampliació	
d’alumnat	 a	 l’ESO	 (batxillerat	 audiovisual,	 batxillerat,	 internacional,	 ...),	 o	 també	 cursos	
preparatoris	 d’accés	 a	 graus.	 En	 resum,	 oferir	 un	 ensenyament	 post-obligatori	 atractiu	 i	 de	
més	qualitat	i	varietat.	

També	 parlem	 de	 la	 conveniència	 d’estudiar	 la	 possibilitat	 d’avançar	 tot	 el	 conjunt	 (CEIP	
Ferran	i	Clua,	INS	L’Alzina,	nous	espais)	cap	un	conjunt	institut-escola.	

Per	 acabar	 es	 denuncia	 que	 l’estat	 de	 l’edifici	 de	 l’institut	 presenta	 deficiències	 de	
manteniment.	 I	 si,	 anant	 més	 enllà,	 es	 vol	 avançar	 cap	 a	 un	 treball	 per	 projectes	 o	
competencial	 que	 permeti	 una	millor	 continuïtat	 des	 de	 la	 Primària,	 llavors	 	 requerirà	 una	
revisió	global	de	tots	els	espais,	l’actual	i	el	projectat.	

	

9-	Escola	La	Maquinista.	8	anys	de	barracons	

El	 projecte	 continua	 bloquejat.	 Es	 preveu	 que	 no	 es	 trobara	 solució	 fins	 que	 el	 Centre	
Comercial	la	Maquinista	no	faci	un	pas	enrere,	amb	la	cessió	de	terrenys.	L’escola	actualment	
està	 situada	 a	 l’aparcament	 del	 propi	 centre	 comercial	 La	 Maquinista.	 S’ha	 demanat	 un	
informe	jurídic	sobre	el	 tema	que	es	preveu	que	arribi	a	 finals	de	Novembre.	Veiem	i	veuen	
una	solució	a	llarg	termini.	

	

10-	Necessitem	almenys	un	nou	centre	públic	de	Formació	Professional		

Proposem	des	de	la	Comunitat	Educativa	que	estigui	relacionat	amb	el	teixit	industrial	que	hi	
ha	actualment,	on	hi	destaca	el	 sector	del	 transport	 (tallers	de	Renfe,	metro,	autobús),	però	
també	 amb	 altres	 que	 es	 puguin	 anar	 instal·lant	 al	 nostre	 districte,	 relacionat	 amb	 sectors	
emergents	(indústries	del	mòbil	i	noves	tecnologies,	alimentària,	energia	i	medi	ambient,...).	

Des	del	districte	comenten	que	han	instat	al	Consorci	d’Educació	de	Barcelona	a	la	construcció	
d’un	Institut	de	formació	professional	a	Baró	de	Viver	relacionat	amb	teixit	industrial.	

	

11-	Oficina	Municipal	d'Escolarització	

Demanem	 un	 pacte	 municipal	 per	 tal	 que	 la	 segregació	 escolar	 no	 superi	 la	 segregació	
urbana.També	 igualtat	 distributiva	 i	 equitat	 educativa	 i	 social	 entre	 l'educació	 pública	 i	
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l'educació	privada-concertada.	L’elaboració	del	Mapa	Escolar	ha	comportat	una	reflexió	sobre	
l’escola	que	volem	per	al	futur	pròxim	al	nostre	districte,	més	enllà	del	nombre	de	centres	i	les	
infraestructures	escolars.	S’ha	valorat,	per	tant,	la	necessitat	d’arribar	a	establir	criteris	per	a	
la	consolidació	d’una	oferta	estable	de	servei	públic	d’educació	que	permeti	avançar	cap	a	la	
definició	 de	 projectes	 educatius,	 tant	 de	 centre	 com	 de	 zona,	 	 hi	 ha	 experiències	 a	 Vic	 i	
Manlleu.	

Ens	comenten	des	del	districte	que	pot	haver	un	tema	de	il.legalitat	i	que	és	un	tema	que	va	
més	 enllà	 del	 distrite.	 Insistim	 que	 podem	 ser	 capdavanters	 i	 fer	 prova	 pilot	 al	 districte,	
demanem	poder	incloure	la	proposta	al	PAM	(Pla	d’Actuació	Municipal)	per	obrir	debat.	

	

12-	L'escolarització	dels	nens	i	joves	refugiats.	

Comentem	que	no	disposem	de	cap	informació	sobre	la	data	d'arribada	d'infants	i	joves	
refugiats,	i	tampoc	dels	recursos	extra	que	es	pensen	destinar	per	escolaritzar-los	
adequadament,	sobretot	tenint	en	compte	que	en	gairebé	tots	els	centres	s'han	reduït	els	
grups	d'aula	d'acollida	i	que,	per	tant,	les	ràtios	d'alumnat	i	la	sobrecàrrega	del	professorat	ja	
són	elevades.	

Des	del	districte	se'ns	contesta	que	no	se	sap	res	de	la	seva	arribada	a	Barcelona	i	que,	en	
qualsevol	cas,	no	seran	gaires.	

Insistim	que	cal	destinar	més	personal		en	els	centres	per		fer	un	bon	acolliment	lingüístic.	

	
Torn	obert	de	paraules	
	

Ens	informen	des	del	districte:	

⋅ Trasllat	de	l	‘Escola	Municipal	de	Musica	a	la	Fabra	i	Coats	

⋅ La	seu	d’Hisenda	de	Sant	Andreu	podria	ser	per	a	la	UOC	

⋅ Nou	Comissionat	d’Educació:		Miquel	Àngel	Essomba	Gelabert.	Doctor	en	Pedagogia	i	
professor	del	Departament	de	Pedagogia	Aplicada	de	la	Universitat	Autònoma	de	
Barcelona		que	substitueix	a	l’actual	Raimundo	Viejo.	

Des	de	la	Comunitat	Educativa:	

⋅ Entreguem	el	comunicat	de	l'Assemblea	de	Zona	de	Sant	Andreu	i	l’Estudi	Mapa	
Escolar	Sant	Andreu.	

	

Finalitza	la	reunió	a	les	21:00h.	

	


