
 

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: 22 gener 2014 a les 18.08 h. 

 

Caràcter: extraordinari. Consell extraordinari amb l'objectiu de recollir 

conclusions sobre les necessitats d’escolarització al districte de Sant 

Andreu 

Assistents: 

- Francesc Ivars Castelló. Conseller d’Educació. 

- Manel Blasco i Legaz. Gerent del Consorci d’Educació. 

- Joana Bonaterra i Roura. Secretària. 

- Carles Mercader Plazas. AVV Sant Andreu Sud 

- Núria Casadellà Muntané. USTEC 

- Blanca Port. ICV 

- Gemma Armengol Rosell. AVV Sant Andreu Palomar 

- Montse Benedí. ERC. 

- Sandra García Jiménez. AVV Sant Andreu Sud. 

- Felipe Martínez Ribera. AMPA Ramon i Cajal. 

- Ángel Sevilla González. AMPA Ramón Berenguer III. 

- Trini Castellví Mata. Direcció Escola l’Esperança. 

- Eva Martín Álvarez. PAS CEE Pont del Dragó. 

- Carles Dinar Garcia. CRP Sant Andreu. 

- Celina Trilla Santolària. CCOO Educació. 

- Mª Teresa Albesa Roda. PPC. 

- Carmen Santana González. Consellera PPC 

- Marta Batalla Lazevesa. PAS Ramon Llull. 

- Isabel Balaguer Mullei. Direcció institut l’Alzina. 

- Àngels Rodríguez. Consorci d’Educació. 

- Núria Martí. Inspectora d’Educació. 

- Marta Benedico. CEE Pont del dragó. 

- Marta Piriz. Professora de l’escola La Maquinista i AVV La 

Maquinista. 

- Jaume Matas. Representant AMPAs escoles públiques. 

- Josep Mª Ustrell Peñafiel. Representant AMPAs escoles públiques. 

IES l’Alzina. 

- José Luis Carol. Coordinador d’AMPAs de Sant Andreu. 

- Carme Martínez. Direcció Can Fabra. 

- Miguel Ángel Soler Neira. Conseller PSC. 



- Mª Victòria Santafé Zapater.Cap del departament de la direcció 

de Serveis a les Persones i al Territori. 

- Carmen Casas i Sanmartín. Suport Educació. 

 

Es disculpen:  

- Isidre Gutiérrez de Tena Moragas. Dijous Culturals. 

- Esther López González. Escola Turó Blau. 

- Daniel Marí González. Institut Joan Fuster. 

 

Ordre del dia: Necessitats escolarització procés preinscripció 2014-2015 

 

1. Creació grup de treball si s’escau 

2. Presentació Document a càrrec del Consorci d’Educació 

3. Debat document 

 

 

El conseller municipal d’educació Francesc Ivars dóna la benvinguda i 

explica el perquè d’aquest consell extraordinari. Explica es déu al 

manament del Consell Plenari de Districte del propassat 10 d’octubre de 

2013, el qual va aprovar per unanimitat una proposició presentada pel 

grup municipal del PSC, que en el seu punt 1 demanava: 

 

Que es creï un grup de treball dins de l’àmbit del Consell Escolar del 
Districte per analitzar les necessitats educatives pels 0 a 16 anys i revisar el 
mapa escolar del Districte de Sant Andreu. 

 

A continuació explica la mecànica del procés. Que consistirà en dos 

consells extraordinaris. 

 

En aquest primer hi haurà una primera part informativa i descriptiva de 

la situació actual a càrrec dels representants del Consorci d’Educació 

de Barcelona. 

 

Seguida d’una segona part de preguntes, aclariments, aportacions, 

debat i propostes per part de tots aquells membres del consell que 

vulguin participar. 

 

En el segon consell extraordinari al respecte, es presentarà i s’aprovarà 

un document que ens serveixi de full de ruta a seguir per part de tothom 

i per instar a les diferents administracions educatives a millorar i/o 

resoldre diferents necessitats educatives respecte al mapa escolar. 



 

 

 

 

PRIMERA PART INFORMATIVA. A càrrec d’en Manel Blasco i Legaz. 

 

En Manel Blasco presenta el document preparat a càrrec del Consorci 

d’Educació (veure la carpeta adjunta amb documents). Senyala que  

la proposta de realitzar un Consell extraordinari amb l’objectiu de recollir 

conclusions sobre les necessitats d’escolarització del districte és molt 

innovadora i que  no s’ha fet mai abans. 

 

Insisteix que les decisions en aquest matèria depenen absolutament de 

l’Administració Educativa 

 

De la seva presentació destaquem: 

 

- Sant Andreu és un districte molt potent educativament per la seva 

xarxa pública, pels recursos i pels representants professionals.  

 

- Té molt bona oferta escolar i es un districte jove. És un districte 

homogeni que manté una bona simetria entre l’oferta pública i privada 

concertada (referència a la pàgina 6 dossier adjunt). 

 

- Demogràficament hi ha una forta davallada de natalitat que influeix 

directament en l’escolarització a P3(fa referència a la pàgina 3). Els 

números diuen que aquest 2014 hi hauran uns 600 nens/es menys a 

escolaritzar repartits per tots els districtes (116 menys a Sant Andreu). La 

dada contrastada al padró diu que seran un 100 menys. 

 

 

A nivell de barris la situació és la següent: 

 

- Trinitat Vella 29 alumnes menys  

- Baró de Viver i Bon Pastor 54 menys 

- Sant Andreu, 47 menys 

- La Sagrera, al Congrés i els Indians i Navas, se n’esperen 14 més. 

 

Amb això no es pot fer una previsió de districte per que cal tenir en 

compte dos elements clars a defensar: que cada família triï per domicili i 

que tinguin les escoles necessàries al seu barri. Cal garantir places per 

poder escolaritzar tothom que ho necessiti. 

 



- Els barris de Sant Andreu i La Sagrera són els més poblats i per tant amb 

més escolarització. 

 

- A 1er d’ESO està garantida la inscripció al 100% perquè la plaça està 

lligada a l’escola. És manté l’oferta de l’any passat i es consolida la línia 

del Dr. Puigvert. 

 

Caldrà preveure l’increment de la secundària el curs 16/17ja que 

arribaran dos bolets (Eulalia Bota i Sant per Nolasc), l’any següent tres 

línies més (Can Fabra i La Maquinista) 

 

-El percentatge de famílies que poden escolaritzar als seus fills i filles 

entre la primera i segona opció triada ha augmentat del 91 al 93%. La 

resta és el percentatge que no està satisfet. Val a dir que l’oferta sempre 

és mes gran al numero de demandes. 

 

Sobre un plano de districte ubica les poques places que surten del 

districte. També estan a escoles de Sant Andreu nens que són d'altres 

barris o inclús de fora de Barcelona (veure plànol adjunt). 

 

- L’escolarització es un exercici difícil, d'equilibri de diferents necessitats. 

El districte de Sant Andreu ha viscut fa anys ampliació de ràtios. Només 

hi ha dues opcions: incrementar ràtio de 25 o l’increment de grups. 

 

-El Consorci d’Educació oferirà de manera immediata la matriculació 

pel 2014/15. Es prendrà una decisió molt conservadora tenint en compte 

l’oferta inicial i l’oferta definitiva, se sortirà amb l’oferta que hi ha ara. 

Evidentment si cal es faran els canvis necessaris. Volen mantenir el rati 

de 25 tot i que la concertada es pot acollir als increments que els hi 

permet la llei 

 

- Considera que el moment més adequat per aquesta sessió hagués 

estat quan tinguéssim la radiografia de la preinscripció, després de les 

portes obertes que ja estan organitzant les escoles. 

 

- Es sobredimensiona el procés de preinscripció, però cal remarcar que 

hi ha un moviment del 50% de l’alumnat des del moment de la 

preinscripció fins a l’inici de curs. Hi ha famílies descontentes que són a 

la llista d’espera, amb assignació d’ofici, etc. que es mouen fins trobar 

una plaça. 

 

- S’analitza que els Barris de Bon Pastor i Baró de Viver tenen un nombre 

elevat de places buides per la realitat existent. 

 

- El creixement urbanístic s’haurà d’analitzar més endavant. 

 



- Altres variables que s’hauran d’analitzar i que no sabem com 

afectaran són: l’aplicació de la LOMCE i la creació d’oferta post 

obligatòria i d’FP. 

 

- Senyala que L’estudi demogràfic no és una ciència exacta, però és 

fonamental remarcar la davallada de naixements, la davallada 

poblacional i l'augment per a noves zones d’habitatges pels propers 

anys en matèria de preinscripció. 

 

- La proximitat és el més important, i cal defensar el dret dels pares a la 

llibertat d’elecció de centre i l’opció de demanda de les famílies. 

 

- Cal garantir places per poder escolaritzar tothom que ho necessiti. 

 

TORN DE PARAULES I PROPOSTES: 

 

Carles Mercader Plazas. AVV Sant Andreu Sud 

 

Protesta per les dades presentades, diu que no han parlat de les 

assignacions d'ofici ni de les famílies insatisfetes amb l’atorgació de 

centre no desitjat.  

 

Considera que les àrees d’influència de les escoles que s'assignen són 

llunyanes. Demana àrees de proximitat al districte. 

 

Propostes  

 

 Revisar el tema dels punts extres. 

 Una escola de primària nova al barri de Sant Andreu que es 

converteixi en institut.  

 

Núria Casadellà Muntané. USTEC 

 

Pregunta si s’ha tingut en compte el grup “bolet” al fer el recompte 

d’alumnat. 

 

Propostes 

 

 Equilibrar els calendaris de tancament de les preinscripcions entre 

la pública i la concertada privada, ja que la pública roman en  

 

desavantatge per haver de tancar abans i no al setembre com 

als concertats. 



 No veu necessitat de tancar aules, valora positivament fer grups 

més petits.  

 

Blanca Port. ICV. 

 

Observa contradicció entre concepte proximitat i la llibertat d’escollir de 

les famílies. Demana un aclariment. 

 

No comparteix la idea d’augmentar la ràtio i reconeix la necessitat de 

crear nous centres.  

 

Vol que consti que aquesta trobada és a demanda de l’oposició i que 

el que demanaven era una taula de treball per discutir amb temps 

aquest tema i no com ara que es presenten dades obertes i es parla en 

genèric. Fa una crítica a la metodologia de treball. 

Denúncia la mancança  d’FP pública al districte. 

Recorda que hi ha estudis que preveuen una remuntada de natalitat 

pel 2014 que afectarà a la preinscripció del 2017. 

 

Propostes: 

 

 No comparteix la idea d’augmentar la ràtio  

 reconeix la necessitat de crear nous centres.  

 

 

Gemma Armengol Rosell. AVV Sant Andreu Palomar. 

 

 Reclama atenció als pisos buits de Sant Andreu que s’han d’omplir. El 

fet que vinguin nous veïns i veïnes és una variable a tindre en compte a 

nivell demogràfic. 

 

Propostes: 

 

 Demana una escola urgent que després es pugui transformar en 

institut, principalment un institut de secundària al barri de Sant 

Andreu. 

 

 construir les escoles púbiques suficients per tal d’oferir la totalitat 

de les places educatives a Sant Andreu. Manifestant obertament 

el seu rebuig a l’escola concertada. 

 



 

 

Montse Benedí. ERC. 

 

Vol deixar constància que s’ha tancat la línia de P3 de l’escola Rosa 

dels Vents i que també es va tancar la tercera línia de P3 a l’escola 

Pegaso. 

 

Propostes: 

 

 Cal fer un estudi i valoració perquè després no sigui necessari 

ampliar la ràtio ni crear “bolets”. 

 Demana dissenyar un pla per intentar evitar les escoles 

“estigmatitzades”. 

 

 

RESPOSTES. A càrrec d’en Manel Blasco. 

 

 

Reivindica la tasca dels i les docents i l’alta qualitat professional dels 

tècnics que fan l’escolarització. 

 

Referent a la pregunta sobre la matricula en primera opció respon que 

és molt petita la quantitat de gent que no obté la primera opció 

d’escola triada. 

 

Pel que fa a les escoles estigmatitzades remarca que un dels problemes 

més greus és la matriculació desequilibrada  que té Barcelona en el 

repartiment de la diversitat. Ell sistema ha fallat en no haver-hi una 

distribució més forçada.  

 

Pel que fa a l’escola Rosa dels Vents, es varen fer propostes, com el 

canvi de nom o projectes nous, finalment s’ha hagut de tancar l’escola, 

considera que  aquesta ha esta la mesura més adequada. 

 

Considera que l’escola concertada ha fet el mateix esforç d’adaptació 

que la pública.  

 

Sobre l’àrea de proximitat és un exercici de política, pot ser dirigista o 

pot estar enfocada a la llibertat de les famílies per triar escoles. Aquesta 

és una opció més flexible. L’opció de Madrid, per exemple, seria molt 

totalitària, on l’àrea d’influència és tota la ciutat. 

 



Respecte als Punts de desempat: Creu que és un tema molt opinable 

està clar que en algun cas és  injust i cal regular-ho. Aquesta regulació li 

toca al departament. 

 

Casernes Amb les dades actuals no es el més adequat fer una escola 

ara. Si hi ha moviments de noves famílies i nous habitatges es farà una 

nova escola. 

 

En secundària la reunió d'avui es insuficient perquè no saben com 

aplicaran la LOMCE  ens haurem de situar en el proper curs. 

 

Tancament calendari de preinscripció. La pública es troba en 

desavantatge per tancar prèviament, però té l’avantatge que te més 

marge en el  número d’alumnes  

 

 

Insisteix en el caràcter innovador d’aquest Consell a nivell de tota 

Catalunya. Que és històrica. Reivindica el seu caràcter singular 

 

NOU TORN DE PREGUNTES I RESPOSTES 

 

Carles Mercader Plazas. AVV Sant Andreu Sud.  

 

Si falten 60 places al barri de Sant Andreu, quèen fareu? 

Reconeix i valora la feina que fan els tècnics i tècniques a la 

preinscripció del districte. 

 

Resposta: Prendrem mesures. El més fàcil: incrementar la ràtio o els 

grups. Construir escoles és molt arriscat, no es poden crear escoles noves 

al mig d'un procés. 

 

MartaPiriz. Professora de l’escola La Maquinista i AVV La Maquinista. 

Demana retirar el comentari que ha fet en Manel Blasco sobre el barri 

del Bon Pastor perquè ara més que mai treballen les escoles plegades, 

hi ha brigades compartides, xarxes comuns, etc. 

 

Resposta: Es disculpa i ho retira afegint el matis que al Bon Pastor les 

famílies volen sortir del barri com a promoció social i demana consultar 

el mapa de punts facilitat. 

 

 

En Manel Blasco recalca que l’obligació és garantir una plaça 

sostinguda amb fons públic. L’objectiu hauria de ser que la percepció 



de les famílies fos que totes les escoles tant públiques com concertades 

són igual de bones. 

 

 

 

 

 

 

 

Hora d’aixecament: 19.55h 

Signat: Joana Bonaterra i Roura 

Tècnica referent d’Educació del districte de Sant Andreu 


