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 Resum del Consell Escolar de Districte del dia 7 de  juliol del 2013  

 

Assistents:  

Francesc Ivars, Conseller d’educació del CED 

Núria Martí, Inspectora del CEB 

Carles Mercader, AV Sant Andreu 

Montse Anglí, Psicòloga/professora Escola Gavina 

Montse Campà, directora de Gavina 

Gemma Armengol, AV Sant Andreu del Palomar 

Mònica Sandoval, Presidenta coordinadora d’AMPAS 

Pilar Lleonart, secretària del CED 

Dolors Areñas, CFA Pegaso 

Núria Clavero, escola Ramón Llull 

Marta Benedico, CEE Pont del Dragó 

Jaume Matas, Representant pares i martes C Públics 

Ester López, Representant pares i mares C Públics 

Carmen Santana, Consellera PP 

Blanca Port, Consellera ICV-EU iA 

Montserrat Benedí, Consellera ERC-UpB 

Trinitat Castellví, escola esperança 

Ferran Elias, Escola Esperança 

Miquel Àngel Soler, Conseller PSC 

Felipe Martínez, representant ampa C Públics. 

 

Es disculpen:  

Carles Pinar, CRP 

Antonio Guerrero ( Ampa escola Nostra Senyora dels Àngels) 

Isidre Gutiérrez (Institut Joan Fuster) 
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Temes tractats  i acords:  

 1.Salutació i benvinguda per part del Vicepresiden t del Consell Escolar del Dte. 
Sr.  Francesc Ivars 
 
2.  Presentació del Projecte “Comerç i Escola”, a càrrec de la Direcció de  
Comerç de l’Ajuntament de Barcelona i l’IMEB . 
Adjuntem Power Point de l’explicació. 
L’objectiu és  fer comunitat i educar en el consum responsable. 
Des de l’escola bernat de Boil es  felicita a les persones que presenten el projecte ja 
que es valora un bon projecte pels nens i nens del Dte. 
 
3 . Presentació del Programa ”Èxit1-Estiu ” en els Centres educatius del Dte., a 
càrrec del Consorci d’Educació de Barcelona . 
S’adjunta PPoint referit a l’Èxit 1- Estiu. 
S’aplica a l’alumnat de 1er a 4rt d’ESO que no ha superat els exàmens de  juny. Tan a 
escoles Públiques  com concertades. Els monitors de reforç són monitors provinents 
del projecte que es duu a terme durant tot el curs escolar (Èxit 1). L’ IMEB 
acompanyarà aquest projecte amb xerrades educatives  de suport a les famílies. 
S’agraeix molt el suport de les  biblioteques de Barcelona. Durant l’agost facilitaran als 
alumnes que hi puguin anar  a estudiar. 
 
. 
 
4 . Informació referent  al Procés de Preinscripció  i Matrícula 2013/14 , a càrrec de 
la Inspectora d’Ensenyament, Sra. Núria Martí. (S’a djuntarà material gràfic) 
Idees clau : 
 

� Es detecta una tendència a orientar-se cap a  la baixa en alumnes  de P-3. A 
Barcelona s’han reduït en 311 sol·licituds 
A excepció de Sant Andreu i Gràcia que han incrementat alumnes  de P-3. 

� Respecte la titularitat pública i concertada, el percentatge és  superior a la 
pública, aquest fet està relacionat amb els efectes de la crisi econòmica. 

� Es comenta la modificació de l’oferta inicial a P-3: 27 alumnes a SA, C i NA als 
centres Públics, una unitat addicional a l’escola Maquinista, i increment a 28 
places a S, SA, C, I i  N . 

� Es comenta que els assignacions d’ofici han disminuït en general a la ciutat de 
Barcelona. 

� Les majors assignacions d’ofici s’han fet amb famílies que havien posat poques 
escoles (1 o2) i estan relacionades amb els centres Can Fabra, Turó Blau i 
mestre Gisbert. S’han fet 16 del centre Congrés Indians, 5 del sagrer i 5 de 
l’escola Pompeu Fabra. Totes  les assignacions d’ofici s’han realitzat seguint 
les opcions de la família i respectant la zona de proximitat. 

� A P-3 hi hagut 90’9% admesos en primera opció i 97’9% en un centre demanat. 
� A secundària, 1er d’ESO, han hagut 94 % en primera opció i 99’2 en un centre 

demanat. 
� Al Dte. de  Sant Andreu (places públiques i concertades),  hi ha  hagut  a P-3 

1322 sol·licituds i 1390 places; i a  1r d’ESO, hi hagut 610 sol·licituds i 787 
places. 

� A Trinitat Vella a diferència d’altres cursos, aquest any ha estat equilibrada la 
demanda i l’oferta. 

� Pel que fa a secundària, tan l’Institut Príncep de Viana com l’Institut Puigvert 
han augmentat 1 grup a 1er d’ESO. 
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A partir d’aquestes dades inicials s’obre un debat entorn diferents preguntes: 
 

� El no tancament de l’Escola Pegaso hagués permès no fer “bolets”? 
� Com és  que a l’escola Maquinista s’envien nens de Sant Andreu? 
� Les famílies que varen demanar el sagrer, se´ls ha enviat a altre barri? 
� Atenent a què a Sant Andreu no ha baixat l’increment a P-3 i a més  és una 

zona de creixement en construcció d’habitatges, es prendran mesures en la 
planificació des del CEB? 

� Es demana que la subcomissió d’escolarització de Dte. estigui millor informada 
del procés. 

 
La Inspectora explica que una escola de proximitat no es pot concretar amb una 
escola de 3 línies. Les escoles que  s’han posat a 27 alumnes  per aula, si un alumne 
és baixa no es  considera vacant . Per tant, eixuguen increments  si es produeixen 
baixes. 
Respecte l’alumnat que  va a la Maquinista , té a veure amb la demanda dels pares i 
mares i les possibilitats  que hi ha a l’hora de  fer  assignacions d’ofici. Es fa en funció 
d eles  demandes d eles famílies no està relacionat amb les escoles. 
A les  famílies que han dement centres determinats i no han aconseguit plaça, s’ha 
respectat el tipus de centre que es demanava (Concertat o públic) i l’ àrea de 
proximitat. 
Des de planificació, l’increment del barri de Sant Andreu és  té i es tindrà en compte. 
Des de Planificació del Consorci ja es va detectar que feien falta 2 unitats més al barri 
de Sant Andreu. 
En relació a la qüestió amb la continuïtat de la subcomissió al llarg del curs, la 
inspectora explica que es farà una reunió d’avaluació i tancament .Recull el sentiment 
de desinformació que expressa un dels membres  que formen part de la subcomissió 
de matriculació de Dte. 
 
5.- Tancament del CED per part del Conseller, Franc esc Ivars. 
S’acorda enviar el resum de  dades elaborat per la inspectora, el Ppoint de comerç i 
escola. 

 
 

 
  
 

  

 


