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 Resum del Consell Escolar de Districte del dia 13 de novembre del 2013 

 

Assistents: 

Raimon Blasi, regidor del districte i president  del CED 

Núria Martí, Inspectora del CEB 

Júlia Quintela, Programa de coneixement de la Ciutat. IMEB 

Joana Bonaterra, secretària del CED 

Sandra Garcia, Associació de Veïns sant Andreu Sud 

 Montse Anglí, Psicòloga/professora Escola Gavina 

Olga Valero, Professora Escola Pegasso 

Isabel Balaguer, directora Institut l’Alzina 

Marta Benedico, CEE Pont del Dragó 

Josep Maria Ustrell, 

Jaume Matas, Representant pares i martes C Públics 

Ester López, Representant pares i mares C Públics 

Àngel Sevilla, representant pares i mares C Públics 

Felipe Martínez, representant pares i mares C Públics 

Carmen Santana, Consellera PP 

Blanca Port, Consellera ICV-EU iA 

Montserrat Benedí, Consellera ERC-UpB 

Montse Planes, consellera PP 

Miquel Àngel Soler, Conseller PSC 

Trinitat Castellví, escola esperança 

Ferran Elias, Escola Esperança 

Marta Batalla, Escola Ramon Llull. PAS 

Marta Piriz, AAVV la Maquinista 

Daniel Marí, Institut Joan Fuster. PAS 

Isidre G. De Tena, Institut Joan Fuster. Professorat 

Imma Torras Arqué, Escola La Maquinista. Professorat 

Carme Martínez Hoyo, Escola Can Fabra. Direccions 

Carmina Álvarez Les, escola Bernat de Boïl. Direccions 
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Es disculpen:  

Angels Rabadà, EBM Les Quatre torres 

Celina Trilla Santolària, Federació d’Educació de CCOO 

 

Ordre del dia: 

 

1.Salutació i benvinguda per part del Vicepresident del Consell Escolar del Dte. Sr.  
Francesc Ivars. 
  
2. Presentació de la nova Tècnica d’Educació del Districte 
 
3.Presentació de l’informe d’inic de curs. A càrrec de la Inspectora d’Ensenyament,  
Sra. Núria Martí 
 
4. Presentació del  Consell de Coordinació Pedagògica. Programa d’activitats escolars, 
Sistema d’accés gratuït a les activitats de les entitats del CCP. A càrrec de la Sra. Julia 
Quintela de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) 
 
5.Presentació del Projecte + Educació. A càrrec d’un representant del projecte +  
Educació 
 
 

 

 

Temes tractats i acords 

 

1.Salutació i benvinguda per part del Regidor del Districte Sr. Raimon Blasi President 
del Consell Escolar del Dte.  
 
2. Presentació de la nova Tècnica d’Educació del Districte a càrrec del Sr. Raimon 
Blasi i agraïments per la feina feta a la anterior tècnica d’educació Pilar Lleonart 
 
El Sr. Raimon Blasi exposa que hi ha la intenció de crear un grup de treball per fer una 
projecció de les necessitats educatives del districte. S’està elaborant un document. La 
Creació d’aquest grup s’emplaça a l’elaboració d’aquest document que serà el punt de 
partida: 
 
 
 
 
 

 Presentació document 
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 Debat sobre les necessitats 

 Conclusions. Emissió del document final per traslladar-lo al districte, al Consorci, 
a la Regidoria d’Educació i al Departament 

 
 
3. Presentació de l’informe d’inic de curs. A càrrec de la Inspectora d’Ensenyament,  

Sra. Núria Martí. S’ha  enviat  Power Point  
 
A destacar: 
 
S’explica sobretot les principals directrius que segueixen les famílies al fer el pas de la 
primària a la secundària. Radiografia centre a centre de com s’han distribuït els 
alumnes sortint de la primària a la secundària.  
 
4. Presentació del  Consell de Coordinació Pedagògica. Programa d’activitats escolars, 

Sistema d’accés gratuït a les activitats de les entitats del CCP. A càrrec de la Sra. Julia 
Quintela de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB). S’ha enviat Power 
Point amb l’explicació. 
 
A destacar: 
 
El consell és impulsat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona amb l’objectiu 
d’articular i coordinar una xarxa d’entitats i institucions ciutadanes que ofereixen 
activitats educatives a les escoles per tal d’optimitzar la ciutat com a agent educatiu i 
ampliar les possibilitats que els infants tenen d’aprendre.  
 
Actualment està format per 147 entitats i institucions ciutadanes tant públiques com 
privades. 
 
l’Eina de gestió per la sol·licitud i reserva de les activitats és 
www.bcn.cat/educació/pae. 
 
Actualment està pràcticament tancada l’adjudicació. 
 
Preguntes 
 
Les escoles d’adults hi poden accedir? La resposta és que en principi solament és pel 
sistema escolar de 0 a 18 anys. 
 
S’ha enviat la oferta als instituts? Si que s’ha enviat 
 
S’ha enviat a les escoles concertades? Si que s’ha enviat 
 
És possible que hi hagi alguna entitat que no surti a la llista, ja que són activitats que 
habitualment són de pagament i  a través del PAE s’ofereixen gratuïtament. Les 
entitats que habitualment ja els ofereixen gratuïtes no surten a la llista  
 
5. Presentació del Projecte + Educació. A càrrec de diversos representants del 

projecte S’ha enviat la documentació a través de correu electrònic. 
 
 
La Comissió impulsora del projecte està formada per : Escola La Maquinista, Escola 
Baró de Viver, Escola Bernat de Boïl, escoles Bresol; Caminet del Bessós i  Les 
Quatre Torres, Institut Dr. Puigvert, Centre de recursos de Sant Andreu, Fòrum idea 
UAB, UB. 

http://www.bcn.cat/educació/pae
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La iniciativa de  +educació neix de la voluntat d’una part de la comunitat educativa del 

districte de Sant Andreu d’explorar i sumar les possibilitats de participació i 

col·laboració entre totes les persones que formen part de la comunitat per incrementar 

les oportunitats educatives per a tothom. Més educació per a totes les persones 

esdevé l’horitzó comú a compartir  i fa buscar el màxim nombre de recursos que 

possibilitin que tots els nens i les nenes aprengui més i millor i també les seves 

famílies i el professorat. 

S'inicia el procés el maig del 2012 en una reunió amb la que esdevindrà la comissió 

impulsora. Aquesta comissió és el motor que organitza les sessions plenàries (2 cada 

curs, en iniciar i tancar el curs). 

Els plenaris són els espais de trobada de totes les persones que es volen implicar en 
el projecte (infants i adults). En el plenari inicial es planifiquen els objectius del curs i 
es concreten les comissions de treball, que duran a terme projectes concrets. En el 
plenari de tancament de curs es valoren les accions dutes a terme i es perfilen les 

línies de continuïtat. 

Les comissions de treball (educació i famílies, brigades compartides i comunicació), 
estan formades per persones de les diferents entitats implicades en el projecte i 
d'altres que s'hi vinculen de manera puntual i són les responsables de tirar endavant 

els projectes. 

Com exemple de projectes destaquen: 

La festa de pijames per carnestoltes i la Pintura d’algunes instal·lacions per part de les 

brigades. 

En conjunt fan un Balanç molt positiu de l’experiència i conviden a assistir al proper 

plenari el dia 21 de novembre a les 17:00 a l’escola La Maquinista 

 

 

 

Signat: Joana Bonaterra i Roura 

Tècnica referent d’Educació del districte de sant Andreu 
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