
REUNIÓ PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA DEL POBLENOU 

DATA: 14 de febrer de 2018  

LLOC: Casal de barri del Poblenou (rambla del Poblenou, 49)  

ASSISTENTS: Escola Les Acàcies, Escola Fluvià, Escola Pere IV, Escola L’Arenal de Llevant, Escola 

La Flor de Maig, Escola La Mar Bella, Institut Quatre Cantons.  

 

1-Resum i comentaris del que es va dir a la reunió amb el districte el passat 07/02/18 

Demanem alguna persona assistent a la reunió al Districte del passat 07/02/18 ens faci un 
resum d'aquesta, ja que cap representant de Quatre Cantons va poder assistir. 
 
Una mare de l'Escola Fluvià que va estar present a la trobada del Districte, ens demana quina 
és la postura de la Plataforma sobre el canvi d'adscripcions i de zona del Districte de Sant Martí 
que, tot i que es preveu que s'aplicarà l'any vinent, aquest any comença a tenir efectes. Es 
concreta en què les escoles en les quals està previst que en el futur no els hi toqui el nou 
institut 22@, aquest any ja no hi tinguin accés, hi ha dues excepcions l'escola Poblenou que té 
adscripció a tots els instituts del barri i l'escola Provençals que hi pot accedir aquest any, tot i 
que, en principi, no està previst que tingui adscripció més endavant. Sembla que l'explicació és 
que si després perden l'adscripció, els germans quedarien fora, o s'hauria de fer un augment 
de ràtio. Els pares del Fluvià creuen que aquesta decisió no respecte al principi de proximitat, 
ja que per contra l'Institut Nova Icària els hi toca per zona. 
 
A partir d'aquí, es comença un debat sobre els objectius de la Plataforma, tothom està d'acord 
que l'objectiu és lluitar per garantir una plaça a tots els nens i nenes del barri en escoles i 
instituts de la zona, així com exigir una educació amb uns mínims d'equipaments i qualitat 
educativa (reclamar que no es facin ni més bolets, ni augment de ràtios). Respecte si la 
Plataforma ha de defensar a una escola en una situació concreta, no s'arriba a cap conclusió. 
 
En aquest sentit s'afirma que la reunió del Districte no substitueix una reunió de la Plataforma 
amb el consorci i s'acorda tornar a enviar la mateixa carta de sol·licitud per concretar una nova 
data. 
 
Respecte a la planificació de places i segons l'Excel que es va fer l'any passat, el 2022 farà falta 
un tercer institut, s'acorda començar a pressionar el Consorci sobre aquesta realitat. La Mar 
Bella demana d'actualitzar-lo i l'Arenal s'ofereix per fer-ho. 
 

2-Samarretes.  

L’escola Fluvià fa entrega dels diners de les samarretes a l’Amador. La caixa dels diners de 

moment la té la Marta de La Mar Bella, en espera de trobar una solució millor. 

La Mar Bella i Quatre Cantons encara no han fet l’entrega dels diners. 

 

3-Seguiment d’obres. 

L’Institut Marià Espinalt ja té els pilars aixecats. 



Han subministrat les taules plegables a l’Escola La Mar bella per poder convertir el gimnàs amb 

menjador. No tindran els lavabos al pati tal com havien demanat. 

L’escola Arenal vol fer constar que no tenen calefacció des de fa dies, ja que es considera una 

obra major i han d’esperar els tràmits pe poder iniciar la reparació. Quatre Cantons també fa 

constar que davant les dificultats burocràtiques i de titularitat de l’edifici, s’han de fer obres a 

la cuina i no es poden executar. Es parla de posar en comú les mancances i reclamar-les davant 

del Consorci. 

Es posa en manifest que les AMPAS i AFAS estan subvencionant part del manteniment de les 

escoles i instituts en lloc del Consorci.  

Es proposa enviar les actes de la Plataforma al Consorci. 

 

4. Planificació 

L’escola Fluvià proposa calcular  les aportacions de les famílies a les diferents escoles i instituts 

de la zona 26. Es desconeix l’aportació que fa l’Administració a una plaça pública i si és 

equitatiu els cost d’una plaça pública i el d’una plaça concertada per part de l’Administració. 

Es reprèn la intenció de visitar les AMPAS I AFAS de les diferents escoles/bressols, escoles i 

instituts públics del barri per donar a conèixer i animar-les a participar dins la Plataforma. Es 

proposa realitzar un model de presentació atractiu amb algun programa de presentació amb 

imatges (tipus Power-Point) 

 

5. Proves diagnòstiques de 3r i competències bàsiques de 6è  

En aquest punt el Julián diu que l’Andrés ens informarà de la xerrada que s’està realitzant en 

aquell mateix moment,  dins del marc de Xarxa d'Escoles Insubmises, denunciant les citades 
proves. 

Es proposa com a Plataforma realitzar una única xerrada per informar a les famílies sobre la 

insubmissió de les proves diagnòstiques de tercer i sisè. A més, de suggerir que des de les 

escoles es prevegi una logística per a les famílies que decideixin que els seus fills i filles no 

realitzin les proves aquest any, com a mesura de protesta. 

 

S’acorda que la pròxima reunió serà convocada per l’escola Pere IV i queda fixada per al 

dimecres 28/02/18. 

 


