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RESUM DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE DISTRICTE. 

 

Lloc reunió: sala de plens de la Seu del Districte de Sant Andreu. 

 

Data i hora de començament: 9 d’abril de 2014 a les 18:30 

 

Assistents: 

- Raimond Blasi Navarro Regidor del districte i president del CEMD 

- Francesc Ivars Conseller d’educació districte de Sant Andreu 

- Núria Martí. Inspectora d’Educació 

- Joana Bonaterra i Roura. Secretària. 

- Carles Mercader Plazas. AVV Sant Andreu Sud 

- Mª Pilar Gonzalez. AVV Sant Andreu Nord 

- Núria Casadellà Muntané. USTEC 

- Gemma Armengol Rosell. AVV Sant Andreu Palomar 

- Felipe Martínez Ribera. AMPA Ramon i Cajal. 

- Montserrat Gabarró. CRP Sant Andreu. 

- Isabel Balaguer Mullei. Direcció institut l’Alzina. 

- Angels Rabadà Núñez. Directora. EBM Les Quatre Torres 

- Carmina Àlvarez Les. Directora Escola Bernat de Boïl 

- Montse Campà. Directora CEE Gavina 

- Montse Anglí. Professora CEE Gavina 

- Marta Benedico. CEE Pont del dragó. 

- Jaume Matas. Representant AMPAs escoles públiques. 
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- Josep Mª Ustrell Peñafiel. Representant AMPAs escoles públiques. IES 

l’Alzina. 

- Carme Martínez. Direcció Can Fabra. 

- Isidre Gutiérrez de Tena Moragas. Dijous Culturals. 

- Esther López González. Escola Turó Blau. 

- Daniel Marí González. Institut Joan Fuster. 

- Olga Valero. CFA Pegaso 

- Yael Borkau. Plataforma escuelas en el parque no. 

- Mònica Bartolomé Hernando. Plataforma escuelas en el parque no 

- Mª Carmen Castillo. Plataforma escuelas en el parque no 

- Mª Teresa Albesa Roda. PPC. 

- Carmen Santana González. Consellera PPC 

- Montse Benedí. ERC. 

- Blanca Port. ICV 

- Miguel Ángel Soler Neira. Conseller PSC 

 

Es disculpa 

 

- Edgar Gonzalez Santiago 

 
 

Ordre del dia 

 
1. Informació sobre la demanda de places en relació a l'oferta inicial i 

propostes. A càrrec de la Inspectora d’Ensenyament,  Sra. Núria Martín 
2. Presentació del Projecte “Cursa solidària a l’IES Alzina” 
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3. Presentació sobre la LOMCE, a càrrec del Sr. Andrés Encinas. Membre de la 
FAPAC  

4. Altres 
 
 
 
1.- Informació sobre la demanda de places en relació a l'oferta inicial i 
propostes. A càrrec de la Inspectora d’Ensenyament, Sra. Núria Martín. 

La Inspectora comenta el document, que s’adjunta al correu, sobre les primeres 
dades de la preinscripció escolar. Comenta que són dades que en aquests 
moments no es poden considerar definitives, amb la qual cosa cal interpretar-les 
amb la prudència corresponent.   

La oferta i la demanda ha estat força equilibrada, la primera entrada d’informació 
és a partir de les sol·licituds, la primera correcció de la puntuació està associada al 
barem. Les famílies tenen  3 dies per al·legar. Les  Llistes amb caràcter  definitiu 
sortiran  després de les al·legacions, el dia 15 de maig. Un element de 
determinació és el nombre aleatori que s’atorga a les sol·licituds, correspon a un 
sorteig públic i estableix el nª a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds amb els 
mateixos punts de barem. 

A partir d ‘aquí comencen a entrar en joc els factors que regulen la oferta i la 
demanda. Ente d’altres, la modificació de la capacitat autoritzada de les escoles 
de la zona i les segones, terceres i successives opcions. L’escola concertada  
sol·licitarà capacitat de 27 a les aules de P-3. 

Amb els factors de correcció, queda la següent situació: 

 

 Trinitat Vella, cap assignació d’ofici 

 Baró de Viver i Bon Pastor,  entre dues i tres assignacions d’ofici. 

 Sant Andreu  20 assignacions d’ofici 
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 Navas, Sagrera i Congres Indians:  

Escola Congres Indians l’excedent és de fora del districte, les assignacions 
d’ofici no sortirien del districte. 

Escola El Sagrer 4 assignacions d’ofici 

Escola Pompeu Fabra 4 assignacions d’ofici  

L’Escola  Concertada també tindrà algunes assignacions ofici 

Total al districte:  27 o 28 assignacions d’ofici a la pública. A tota la concertada un 
cop introduït l’element de correcció entre 12 i 14 assignacions d’ofici. 

No hi ha problema amb l’assignació de places de l’ESO en tot el districte de Sant 
Andreu 

En el torn de paraules es pregunta en relació a: 
 
Escola La Maquinista. Es vol saber la ubicació  d’aquesta escola.  La inspectora no 
té aquesta informació, afegeix que va parlar  amb l’equip directiu del centre i que 
estaven tranquils i serens en aquest sentit, perquè eren conscients que s’estava 
fent el que es podia.  

El Sr. Raimond Blasi reitera que encara  no se sap on s’ubicarà l’escola.  

Rosa dels vents. Es pregunta sobre com s’ubicaran els alumnes d’aquesta escola.  

La Inspectora respon que als alumnes de Rosa dels Vents se’ls ha acompanyat de 
manera personalitzada i seran considerats amb dret preferent davant les altres 
famílies  ja que perden la seva plaça escolar. Si cal es faran increments de ràtio 
per poder-los matricular i els centres propers no han ofert places en els cursos de 
cinquè i sisè pel curs vinent al procés de preinscripció. 
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Se’ls ha demanat que fessin dues o tres sol·licituds i totes s’han encabit en 
primera opció respectant ràtio màxima  de 26. Totes les famílies estan informades 
i estan passant pels centres:  L’Estel, El Sagrer, Pegaso, Emili Juncadella, Ferran i 
Clua, Balmanya , Mare de deu dels Àngels, totes ells escoles de l’àrea de l‘entorn 
familiar. Una de les famílies ha fet una opció diferent perquè canviaran de 
domicili. 
 
Instituts l’Alzina i Fuster, Sobre la pregunta per l’excedent de places d’aquests 
Instituts, la Inspectora respon que  no es pot considerar que hi hagi  un excedent 
real; cal aplicar les segones i terceres opcions, repeticions que no es concretin i 
factor de correcció a l‘alça. 

Per últim els alumnes que no vinguin de centres adscrits s’assignaran d’ofici.  

En referència a Escola Laia, s’explica que aquesta escola ha patit un canvi 
important, canvi de titularitat. La demanda s’ ha concretat en tres úniques 
sol·licituds. El centre sap que pot recuperar famílies i convèncer-les que el seu pot 
ser un projecte engrescador. 

Pot ser una alternativa per l’excedent de  famílies que no han obtingut plaça en 
primera opció en centres concertats. Les places de Laia s’hauran d’omplir d’ofici. 
El preu no hauria de ser un problema. 
 
Pel que fa a la possibilitat d’ampliar bolets al districte, la Inspectora recorda que 
aquest és el primer any que no se n’han fet i que l’equilibri que es busca és zona a 
zona. 

La possibilitat d’augment de ràtio a les escoles concertades assumirà l’excedent 
cas que sigui necessari. 

En relació a la manca d’escoles al districte el Sr. Raimon Blasi demana la 
col·laboració de les entitats  del Consell, en especial a l’Associació de Veïns de 
Sant Andreu Sud, de cara a reorientar i dirigir a les famílies dins el ventall de 
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possibilitats del districte, i assenyala que l’escola Laia està en una situació 
sanejada que pot assumir la demanda. 

 
2.- Presentació del Projecte “Cursa solidària a l’Institut Alzina” a càrrec de la Sra. 
Isabel Balaguer directora de l’Institut. 
 
L’organitzen en col·laboració amb  Save de children. Aquest any l’objectiu és 
afavorir les vacunacions a Etiopia. 

Es treballa al llarg del segon trimestre en les tutories. Aquest any es farà el 30 
d’abril, a Can Dragó. 

En la cursa hi participa tot l’institut i la mecànica és la següent, cada cop que el 
corredor passa per la meta paga un euro. Cal inscripció prèvia.  
L any passat al final de la cursa va sortir tot el professorat a córrer. L’experiència 
va ser molt satisfactòria i els mateixos nois demanaven repetir. 

És un projecte molt engrescador perquè tot l’Institut col·labora en una causa 
comuna. Aporta cohesió i molta alegria a tota la comunitat. 
 
Vol agrair la solidaritat de Can Drago.  

Si voleu visionar el vídeo que es va presentar, us copio l’enllaç: 
http://www.alzina.cat/kilometres-de-solidartitat/ 

 

3.- Presentació sobre la LOMCE, a càrrec del Sr. Andrés Encinas. Membre de la 
FAPAC  

 
El Sr. Andrés Encinas membre de la FAPAC Explica la LOMCE, s’adjunta el Power 
Point al correu. 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=kD-FWZBlJ0ynVxA8EOg20zGW_qORUtFI6i78IqU2KwKHaHfuIbM1K_L_AUvmvREYhua7qPFrkug.&URL=http%3a%2f%2fwww.alzina.cat%2fkilometres-de-solidartitat%2f
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Exposa també que el posicionament de la FAPAC és de rebuig total a la norma. 
Neix sense diàleg i sense consens. Explicita que aquest posicionament és 
pràcticament compartit per tot el marc de la comunitat educativa. 

 

 

Signat: Joana Bonaterra i Roura 

Tècnica referent d’Educació del districte de Sant Andreu 

Barcelona 3 de juliol de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


