
Resum de CED 18 de juny 2013 

 

Assistents: 

Carles Mercader, AV Sant Andreu 

Montse Anglí, Psicòloga/professora Escola Gavina 

Gemma Armengol, AV Sant Andreu del Palomar 

Mònica Sandoval, Presidenta coordinadora d’AMPAS 

Pilar Lleonart, secretària del CED 

Es disculpen: 

Francesc Ivars, Conseller d’educació del CED 

Carles Pinar, CRP 

Montse Campà, directora de Gavina 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temes i acords: 

 

Pel que fa a: 

 

-         Temes  per al Consell escolar del dia 2/7: 

  

Informació referida a la matriculació 2013/2012 ( es demana  que es puguin facilitar les dades 

de sol·licitud d’escola , demanda i vacants per centre i que el CED pugui rebre el Power Point 

de les dades escolars que es presenti el dia del CED). A càrrec del consorci d'Educació 

(Inspecció) 

Comerç i Escoles, a càrrec de l’IMEB 

Projecte Èxit1-Estiu, a càrrec del Consorci d’Educació 

  

-         Pel que fa a Propostes: 

  

Es proposa que la Subcomissió de matriculació continuï tot el curs escolar, per tal d’anar 

treballant les diferents necessitats detectades i les possibles  solucions. Tanmateix es considera 

que pot ser una plataforma adequada per estudiar propostes que ajudin a millorar la imatge 

d’escoles  de baixa matrícula ( ex: Mostra d’escoles i Ampa del Dte. d'una mateixa zona 

d'influència, abans del període de matriculació…) 

Sol. Licitar  al Consorci tornar a  les  zones  de proximitat anteriors, argumentat la necessitat 

que les  escoles  estiguin properes als domicilis familiars ( a 10’ com a molt  caminant a pas 

d’un nen /a de  3 anys). 

Sol·licitar al Consorci un nou plantejament respecte les puntuacions  que es donen per 

presentar NEE. 

  

-         Pel que fa a preguntes que es plantejaran en el CED: 

Conèixer  a quins centres passen a fer l’ESO els nois i noies  del Dte. de Sant Andreu? En quina 

proporció es queden al Dte.? I en quina proporció surten fora? 

-          Pel que fa als membres del CE Permanent: 

Cobrir les  vacants a partir de les  sol·licituds dels membres del CED: Carmina Álvarez, Isabel 

Balaguer i Josep Maria Ustrell; tanmateix convidar als alumnes del CEP 



Altres temes: 

  

- S'informa que en carles Pinar participarà puntualment en el CE Perment en funció dels temes 

que es tractin 

- Que l'escola Gavina ha de tornara  canviar d'ubicació degut a què l'espai que ocupa en 

l'actualitat el necessita altre escola. Comenten que la nova ubicació al Dte. d'Horta està mal 

comunicada i allunyada del centre.  

- Es demana que els Consells comencin a les 18:30h i que es marqui una durada màxima de 2h. 

  

 


