
Resum reunió al CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, Pl. d'Urquinaona, 6, 08010 
Barcelona, el 14 de desembre del 2016, a les 13:30 hores, reunits, representants del Consorci 
d’Educació de Barcelona, representants de l’Ajuntament de Barcelona, del Districte de Sant 
Martí, i la Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou amb els representants de les 
diferents AMPA - AFA dels centres educatius de la Z26 del Poblenou de Barcelona. 
 
Assistents: 
Consorci d’Educació de Barcelona: 
Sr. Pere Masó, Director d’Àrea de Servei d'Educació i Territori 
Sra. Anna Vera Servei d’Educació Territorial D. Sant Martí. 
Sr. Antoni Garcia, Direcció d’Equipaments Educatius. 
Sr. David Beltràn Director del CEIP Pere IV. 
 
Ajuntament de Barcelona, Districte Sant Martí: 
Sra. Carlota Falgueras, Consellera Educació Districte. 
Sr. Marc Andreu, Conseller Tècnic Districte. 
 
Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou: 
Sr. Amador Pisabarro, Associació de veïns del Poblenou. 
Sra. Gemma, AMPA Escola Sant Martí. 
Sra. Alícia Polo, AFA Institut Maria Espinalt. 
Sr. Rafael Sora, AFA Institut Maria Espinalt. 
Sr. Andrés, AMPA Escola Acàcies. 
Sr. Ernesto Serrano, AFA Escola La Llacuna. 
Sr. Albert Montes, AMPA Escola L’Arenal de Llevant. 
 
Reunió convocada pel Consorci, en resposta de la carta emesa per part de la Plataforma per 
l’Educació Pública del Poblenou del 3 de novembre del 2016. 
 
Preguntes: 
 

1. Planificació educativa curs 2017/2018. A curt termini. 
2. Situació de l’Intitut Maria Espinalt. 
3. Situació de l’Escola La Mar Bella. 
4. Què passarà amb els alumnes de 1er d’ESO que no caben en les línies actuals? 

Planificació a mig termini. 
5. Es manté l’adscripció única en la zona 26?. 

 
 
Respostes: 
 
1.1. Planificació educativa infantil i primària 2017/2018, zona 26. 

El Consorci està estudiant la possibilitat de la creació d’un nou centre, a la zona de 
l’escola Bogatell, i depenent d’ella, tal com es va realitzar amb l’escola La Llacuna del 
Poblenou. Per tant l’oferta es veurà incrementada amb dues noves línies.  
Respecte a les infraestructures educatives, l’escola La Flor de Maig (antiga Llacuna 
II), ubicada provisionalment en el solar C/ Llacuna amb C/ Sancho de Ávila, disposa 
dels mòduls necessaris per tal d’acollir el pròxim curs escolar. El centre disposa de 
solar definitiu, pendent del procés d’inici de construcció del nou centre. 

 
1.2. Planificació educativa secundària i batxillerat 2017/2018, zona 26. 

El Consorci està estudiant la possibilitat d’incrementar el nombre de grups en els 
Instituts Icària i Maria Espinalt, passant a cinc grups. Per tant l’oferta educativa pel 
curs 2017 / 2018 serà: 
 



Inst. Quatre Cantons: 90 places. 
Inst. Front Marítim: 90 places. 
Inst. Icària: 150 places. 
Inst. Maria Espinalt: 150 places. 
(Veure quadrant oferta / demanda Instituts, actualitzat 15/12/16)  

 
2. Situació de l’Institut Maria Espinalt. 

Per part dels representants de l’Institut Maria Espinalt s’exposa la situació actual de 
l’Institut, i es mostra la total disconformitat respecte a l’acollida d’un nou grup, a causa de 
les condicions d’espai existents. S’exposa la manca de diàleg entre la Direcció del centre 
i el Consorci. 
El Consorci respon que el centre disposarà dels mòduls adequats per la situació temporal 
que comporta, que aquesta planificació era del tot coneguda a la creació del centre, 
manifesta una dotació extraordinària per part del Consorci, a petició de l’equip directiu del 
centre, i nega rotundament la manca de comunicació, on públicament la directora 
territorial s’ofereix per tal de tractar immediatament el tema de la comunicació amb l’equip 
directiu del centre. 
Respecte a la construcció del nou edifici: 
La Direcció d’Equipaments Educatius informa de la tipologia per la tramitació del concurs 
d’execució per la construcció del nou edifici per l’Institut Maria Espinal, que serà del tipus 
concurs de projecte harmonitzat, amb un termini de l’inici de les obres pel juliol 2017. 
Termini execució obres: 15 mesos. 
Entrega: setembre 2018. 
El Consorci exposa que aquest seria l’escenari òptim, però es traballarà amb una 
planificació alternativa. (Continuem l’explicació en el punt 4). 
 

3. Situació de l’Escola La Mar Bella. 
El passat 13/12/16, el Consorci es va reunir amb representants del CEIP La Mar Bella, 
per exposar la planificació i organització del projecte d’ampliació del centre. 
 

4. Què passarà amb els alumnes de 1er d’ESO que no caben en les línies actuals?. 
Planificació educativa secundària i batxillerat a mig termini. 
El Consorci exposa que la planificació a mig termini està del tot condicionada a l’execució 
i entrega del nou edifici de l’institut Maria Espinalt, previst pel setembre del 2018, data per 
la que es requereix la creació d’un nou centre (Institut 22@). 
Proposta Planificació  A: 
Les obres de l’Institut ME finalitzen correctament i l’entrega del nou edifici es realitzà el 
setembre 2018, i per tant, els alumnes del ME, que actualment estant ubicats en els 
mòduls, passant a ubicar-se en el nou edifici, i el nou centre de nova creació, iniciaría la 
seva etapa en els actuals mòduls del C/ Llacuna amb C/ Sancho de Ávila. 
 
Proposta Planificació B: 
En estudi, però el Consorci treballa amb l’execució de l’edifici per fases, i per tant, fer 
entrega parcial de l’edifici per poder entrar dins dels terminis previstos (set18). L’entrega 
de l’edifici parcial seria amb els elements bàsics per absorbir els cursos 1er, 2on i 3er 
d’ESO. 
Aquesta planificació será de difícil solució i el Consorci treballarà amb una proposta 
d’alternativa.  
 
Creació d’un nou centre (Institut 22@) (4+3): 
El Consorci estudi la possibilitat per necessitat de la creació d’un nou Institut, i exposa la 
proposta d’iniciar la seva etapa en els actuals mòduls ocupats actualment per l’Institut 
Maria Espinalt. 
Construcció Institut 22@: 
Actualment s’està projectant l’estudi de volumetria que requereix  l’Institut i l’equipació 



esportiva que ocuparà aquest solar. Pendent resposta amb el codi del solar. Previsió 
entrega de l’estudi, dins del primer semestre 2017. 
La ubicació d’aquest Institut + Instal·lació esportiva està proposada pel solar que 
actualment ocupen els mòduls de l’Institut ME i l’Escola La Flor de Maig. 
Aquest punt crea una mica de neguit entre els membres de la Plataforma degut a veure 
incompatibles les activitats d’un centre educatiu, amb les obres d’execució de les 
edificacions. Tot i així, la Direcció d’Equipaments Educatius exposa l’estratègica ubicació 
actual dels mòduls per aixecar les edificacions en les actuals pistes esportives.  
La Plataforma cita la darrera reunió mantinguda el passat 10 d’octubre, on els 
representants del Districte de l’Ajuntament de Barcelona varen proposar un nou solar per 
l’edificació del nou Institut, però tot està amb una fase molt inicial d’estudi. 
 

5. Es manté l’adscripció única en la zona 26?. 
Es mantindrà l’adscripció única per tots els centres de la zona 26. 
Exposa l’oferta d’Instituts, per tots els CEIP de la zona 26, sense excepcions. 
Instituts adscrits a la zona 26: 
 

Inst. Quatre Cantons. 
Inst. Front Marítim. 
Inst. Icària. 
Inst. Maria Espinalt. 

 
Per finalitzar, el Consorci es compromet a donar resposta a tots aquells interrogants sorgits 
en la reunió, per poder exposar les propostes de planificació a mig termini, i per tant es 
compromet a convocar nova reunió informativa cap a finals de gener 2017. 
Exposem la necessitat de convocar les reunions en horari de tarda i en el territori, on el 
Consorci ha exposat el caràcter d’extraordinària la reunió d’avui per la importància dels 
continguts com la càrrega del calendari. 
 
Fi del resum de la reunió. 
 
 

Barcelona, 15 de desembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 

PLATAFORMA PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA DEL POBLENOU. 
 

 
 


