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Reunió de la Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou 

Data: 28 de febrer de 2018 

Hora començament: 19: 30 h 

Hora finalització: 21: 00 h 

Lloc: Casal de Barri 

ASSISTENTS: 

A.VV :Amador Pissarro 

Escola Flor de Maig: Mireia Escola Acàcies: Andrés i Julian 

Escola Marbella: Joan Lluis Escola Fluvià: Inés 

Escola Arenal: Albert i Toni Escola PereIV: Ana i Marga 

1. Revisió número de places vs oferta. 

L’Escola Arenal ha actualitzat el Excel amb les estimacions però encara no l’ha distribuït en el 
moment de fer la reunió. Es comprometen a passar les dades actualitzades i així ho fan via email 
al grup de Plataforma el día 1 de Març del 2018. 

S’especula sobre el fet de que el institut Icària consolidi a 5 línees, però durant el transcurs de la 
reunió, la Inés de Fluvià confirma que Icària serà un 4/3. 

Un cop aclarides les dades d’oferta i demanda de places, a la següenta reunió es determinarà la 
situació real i es plantejarà com aconseguir una reunió amb el Consorci per demanar un pla clar 
per asegurar la viabilitat de cobrir aquestes necessitats sense més barracons ni bolets. 

2. Proves de 3er i 6è 

Acàcies continua amb la reunió planificada a la seva escola per informar de les raons de la 
oposición a aquestes proves. També es comenta si aquesta oposició ha de ser consensuada amb 
l’Escola. Acàcies comenta que en el seu cas l’Escola està adherida a la XEI (Xarxa d’Escoles 
Insubmisses). Es comprova en el mateix moment el llistat de la XEI i es veu que en aquest 
moment al Poblenou només les escoles Acàcies, Llacuna i Fluvià están inscrites. Les altres 
escoles consultaran posicions amb les respectives AMPA/AFA. Es decideix que de cara al proper 
curs i amb la suficient antelació, es pot obrir debat 

 



sobre la possibilitat d’organitzar algunes activitats que al mateix temps que cobreixin la logística 
de les famílies que opten pel boicot a les proves, puguin constituir un acte de protesta visible. 

3. Obres. 

Cap novetat respecte l’última reunió a l’Escola Marbella. Els membres d’Arenal informen de que 
finalment i després de bastanta pressió a les xarxes socials, el Consorci els hi ha arreglat la 
calefacció. Es torna a subratllar la necessitat de fer pressió a fi de que el Consorci assumeixi la 
seva responsabilitat en el manteniment dels centres. 

4. Precs i preguntes 

a. Fluvià comenta la carta de queixa respecte el fet que la majoria d’escoles de l’actual zona 26 
no puguin optar el següent curs al Institut 22@ i que han redactat els responsables de la seva 
AMPA i que ha arribat via email de la Plataforma. Demanen que es confirmi l’adhesió. Per part 
d’alguns centres es manifesta malestar pel fet d’haver sigut inclosos com a sotasignants en el 
texte de la carta sense consulta prèvia. Fluvià recalca que és una iniciativa del Ampa i no dels 
representants de la Plataforma. b. Es comenta que el debat sobre quins son i quins no els àmbits 
d’actuació de 

la Plataforma es un tema recurrent que ens treu temps i efectivitat a les reunions. Es demana 
tornar a configurar les bases de quins son els nostres objectius i quins no. Si us plau, qui tingui el 
últim document que el distribueixi i es pot acabar de tancar a la següenta reunió. c. Arrel del punt 
anterior, Marbella inicia un altre tema: quina és la posició de la 

Plataforma al respecte al model d’Inmersió i si reaccionarem d’alguna manera si es materialitzen 
els potencials atacs. Es pot acabar de definir a la próxima reunió. d. Següenta reunió la convocarà 
l’Escola Acàcies pel 21/03/2018 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió i s’estén la present Acta. 

Ana Pedraz 

Marga López 

Escola Pere IV. 


