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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DEL  

DISTRICTE DE LES CORTS 

DATA: 19 de març de 2015 

HORA. 18:30 h 

LLOC: Saló del Consell 

Ordre del dia 

 

1. Consell Escolar Extraordinari 

- Constitució del nou Consell Escolar 

- Constitució nova comissió permanent 

 

2. Consell Escolar Ordinari 

 

1. Aprovació de l'acta de l'anterior sessió (11 de desembre de 2014) 

2. Informe sobre l’oferta inicial Curs 2015-2016 

3. Comissió d’Absentisme (subcomissió de prevenció de l’abandonament escolar 

prematur) 

4. Programa educatiu de l'IMEB i el districte de les Corts: 

- escola de mares i pares  

- patis oberts (obertura del pati obert escola Duran i Bas) 

- comerç i escola 

- Audiència Pública  

- camí escolar 

5. Jove Orquestra Simfònica de Les Corts 

6. Torn obert de paraules 

 



 
 

 

 

Documentació lliurada per mail o Dropbox: 

 Acta consell anterior (enviada via mail) 

 Informe d’oferta inicial 2015-16 al districte de Les Corts 

 Consell Escolar (membres) 

 Audiència Pública dels nois i noies del Districte (escoles participants) 

 Camí escolar (resum del projecte) 

 Patis oberts (web i cartell Institut Ausiàs March Jocs cooperatius) 

 El comerç i les escoles 

 

 

 Sra. Lorena TELLA          Consellera d’Educació, vicepresidenta del Consell 

 Sra. Maria Luisa Ibáñez   Grup Municipal PPC  

 Sr. Manuel BECERRA             Grup Municipal PSC 

 Sr. Xavier CUBELLS    Director Serveis a les Persones i al Territori 

 Sra. Arantxa FRAMIS    Direcció escola pública, Escola Pau Romeva 

 Sra. Saturnina RUIZ      Titular escola concertada, Sant Ramon Nonat-

Sagrat Cor 

 Sr. Jordi LOBO    Titular escola concertada, IPT Jeroni de  

Moragas 

 Armand LOPEZ                     Titular escola concertada, Santa Teresa de Lisieux 

 Eduard VIDAL TERRÉS           Titular escola concertada, Sant Ramon Nonat 

 Isabel MADRID    Titular escola concertada, escola Paideia 

 Ana VILA DEL AGUILA           Professorat escola concertada, Sant Ramon Nonat 

 Sr. Joan Enric BELLET   AMPA institut públic, Joan Boscà 

 Maria Teresa BUSQUETS        Sector mares i pares, Maristes de Sants-Les Corts 

 Mireia PADROS                      Sector mares i pares, Escola Lavínia 

 Maria FLORES                        Alumnat, Institut Ausiàs March 

 Sra. Montserrat VENTURA    PAS, escola pública, institut les Corts 

 Sr. Juan E. SANSALVADOR      Representant sindical (professorat i PAS) UGT 

 Sra. Montserrat BASSAS    Associació Esportiva les Corts 

 Oriol GUIM                         Plataforma d’Entitats de persones amb discapacitat 

de Les Corts 

 Sr. Pau VICENS     Associació El Pi de les Corts 

 

 

Convidats, convidades: 

 Xus SANZ     Consorci d’Educació de Barcelona  

 Silvia CHOCRON    Jove Orquestra Simfònica de Les Corts 

 Encarna PALMA                        Programa “El comerç i les escoles” 



 
 

 

 

 Concepció BOLEDA                 Programa “El comerç i les escoles” 

 

 

S’excusen: 

 Sra. Ana HERNÄNDEZ           Professorat escola Sta. Teresa de Lisieux 

 Sr. Albert PÉREZ   Grup Municipal ICV-EUiA 

 Sra. Rosa LÒPEZ            Directora CRP 

 Sra. Antonieta CARBONELL Professorat escola pública, escola Ítaca 

 Sr. Víctor GARRO   Alumnat escola concertada, Sta.Teresa de Lisieux 

 Sr. Juan Jose TASCON  AMPA Maristes de Sants-Les Corts 

 Sra. Gloria Aragay                   Representant sindical (professorat i PAS) USOC 

 Miguel Angel ZAMORA              Grup municipal PP 

 Núria SASTRE                         AMPA escola bressol BAMBI 

Desenvolupament del consell: 

La consellera Lorena Tella obra el consell. 

 

Consell Escolar extraordinari 

 

Consellera: Fa la presentació de les noves incorporacions i fa l’acomiadament i 

l’agraïment dels membres que deixen el càrrec.  

 

Jordi Lobo: Fa la proposta que es presentin tots el membres per a poder conèixer-se 

entre tots 

A continuació es presenten tots els membres (antics i nous) 

 

Consellera: comença a fer la constitució de la Comissió Permanent, explicant que 

bàsicament les funcions d’aquesta comissió es preparar l’ordre del dia del Consell 

Escolar. Per tant, s’han de reunir una setmana abans, com a mínim. 

 

Membres de la Comissió Permanent:  

 

- Ana Vila del Águila (professorat) Sant Ramon Nonat 

- Maria Teresa Busquets Fores (sector pares i mares CEC) Maristes de 

Sants- Les Corts 

- Montserrat Ventura Urgell (PAS) Institut Les Corts 

- Arantxa Framis (direcció escola pública) Escola Pau Romeva 

- Eduard Vidal Terrés (titular escola concertada) Sant Ramon Nonat 

 

Consell Escolar Ordinari 



 
 

 

 

1. S’aprova l’acta del consell anterior 

Juan Enrique Sansalvador (UGT) demana que tant l’ordre del dia, com la 

documentació s’enviessin amb la suficient antelació per poder mirar els documents 

La tècnica d’educació: demana disculpes, perquè no s’han pogut enviar l’odre del 

dia i els documents via Dropbox amb el temps necessari. 

2. Informe sobre l’oferta inicial Curs 2015-2016 

La inspectora d’educació comenta l’oferta inicial del proper curs. En P3 augmenta la 

matrícula en 19 places. La previsió de matricula dels centres sostinguts amb recursos 

públics pel curs 2015-2016 en P3 és de 811. 

Pel que fa a Les Corts, es preveu una incorporació a 1r d’ESO de + 33 alumnes: +26 
provinents de 6è centres privats concertats i + 7 de 6è de centres públics. L’oferta de 
places a 1e d’ESO és de -30, respecte al curs anterior. 

En quant a l’educació primària, les vacants actuals a Les Corts són de 170 places, 60 

de centres públics i 110 de centres privats concertats. 

 

Jordi Lobo: comenta que des del Consorci d’Educació de Barcelona els han confirmat 

que (les escoles d’educació especial) passaran a formar part de l’oferta educativa 

general. 

 

3. Comissió d’Absentisme (subcomissió de prevenció de l’abandonament 

escolar prematur) 

 

La inspectora: comenta que l’absentisme no és un problema en el districte de Les 

Corts. També explica que el passat 26 de gener d’enguany es va reunir la Comissió 

d’Absentisme del districte de Les Corts. És va donar un pas més i per això s’està fent 

una prova pilot per la prevenció de l’abandonament escolar prematur. Aquest col·lectiu 

està format pels joves entre 16 i 25 anys que un cop acabada l’escolarització 

obligatòria es queden en 1r de batxillerat o de cicles formatius i no acaben la formació. 

Per això es va crear una subcomissió d’abandonament escolar prematur. 

Consellera: comenta les dades que va facilitar el Consorci d’Educació de Barcelona, 

dient que els percentatges de Catalunya i Barcelona són molt baixos respecte de 

l’absentisme i estan dintre del llindar. 

La inspectora diu que es vol aconseguir l’excel·lència. 

Montserrat Ventura (PAS Institut Les Corts) pregunta que passa amb els alumnes 

repetidors als instituts, que a vegades repeteixen varies vegades... 

4. Programa educatiu de l'IMEB i el districte de les Corts: 



 
 

 

 

-  Escola de mares i pares  

La tècnica d’educació explica que des del districte es vol repetir l’experiència de 

l’escola de mares i pares, i que la idea és que es pugui planificar juntament amb les 

AMPAS. 

 

Mireia Padròs (AMPA Lavínia) comenta que a la seva AMPA han sortit temes que 

els semblen interessants per a ser tractats, com per exemple la diversitat a les aules. 

 

La tècnica d’educació explica que en breu es posarà en contacte amb les AMPAS 

que vulguin participar del projecte. 

 

- Programa “Patis oberts al barris” (obertura del pati obert escola 

Duran i Bas) 

La tècnica d’educació explica que en marc del projecte Aprenentatge i servei el 

alumnes de l’escola Massana faran un mural artístic a l’escola Duran i Bas. Aquest 

projecte està íntimament relacionat amb el projecte Patis Escolars oberts al Barri. El 

proper trimestre s’inaugurarà  el pati de l’escola Duran i Bas, però a diferència d’altres 

escoles, només obrirà un cop al mes. 

 

- Programa “El comerç i les escoles” 

 

Es presenten l’Encarna Palma i la concepció Boleda i expliquen en que consisteix el 

projecte “El comerç i les escoles”. Es posa un power point que explica com funciona el 

programa i el que s’ha de fer per a poder participar. 

 

Arantxa Framis: comenta que li sembla interessant, que els nens puguin sortir a 

conèixer l’entorn i que no coneixia l’existència del projecte. 

 

La tècnica d’educació: pregunta si es fan activitats adaptades a nens de escoles 

d’educació especial. 

 

Encarna Palma: respon que les activitats es poden adaptar pels centres d’educació 

especial. 

 

- Audiència Pública del nois i noies del districte 

 

La tècnica d’educació: explica que enguany es tractarà com tema general “la política 

i els drets de ciutadania”. L’Audiència Pública es farà el proper divendres 17 d’abril de 

10:30 a 12 h, amb l’assistència del nostre regidor, el sr. Antoni Vives. Aquest acte 

tindrà lloc al Centre Cívic Les Corts. Participaran les mateixes escoles del curs passat 



 
 

 

 

(Santa Teresa de Lisieux i Sant Ramon Nonat – 3r d’ESO i l’escola Lavínia, 6è de 

primària). Convidem a la resta d’escoles i instituts si volen participar de cara al curs 

vinent. 

 

- Programa “Camí escolar, espai amic” 

 

La tècnica d’educació: comenta que estan participant les escoles Lavínia, Barcelona, 

Duran i Bas i Les Corts al camí escolar al nostre districte. Encara estem en fase de 

diagnosi i tindrem una trobada a finals del mes d’abril amb les AMPAS, escoles, 

districte i IMEB (Institut Municipal d’Educació de Barcelona). La proposta que d’acordat 

és poder inaugurar el camí escolar el curs vinent (2015-2016) 

 

5. Jove Orquestra Simfònica de Les Corts 

 

Silvia Chocron comenta que s’està formant la “Jove Orquestra Simfònica de Les 

Corts”. Per tant invita a tots els joves entre 11 i 18 anys que tinguin experiència amb 

un instrument musical. S’estan preparant per fer les audicions. Anima a que participin. 

Jordi Lobo: ofereix l’espai de la casa Bartomeu, per si hi ha oportunitat de fer algun 

concert. Comenta que el Sr. Bartomeu va donar la casa a la Generalitat de Catalunya, 

amb el condicionant de dedicar-la sempre a la música. 

6. Torn obert de paraules 

 

Jordi Lobo: fa demanda de suport per part del ple del Consell Escolar dels districte 

amb una sol·licitud que el CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) pogués 

atendre als alumnes de les escoles d’educació especial. És a dir que demana l’atenció 

d’un psiquiatra i d’un psicòleg del CSMIJ per atendre una realitat dels noies que tenen 

problemes de salut mental que condicionen la seva bona atenció. 

 

La consellera: proposa que el Jordi Lobo fes un text escrit i que es pogués presentar 

al proper consell escolar del mes de juny. Així es ficarà com a ordre del dia i podrà ser 

votat pel plenari del Consell Escolar. 

També comenta que avui s’ha fet la presentació del “Pla d’Educació per l’èxit escolar 

2014-2016”. La presentació s’ha fet aquest mati al districte de les Corts, amb la 

presència de el gerent del Consorci d’Educació de Barcelona i les direccions de les 

escoles públiques i concertades. 

 

Xavier Cubells: comenta que respecte al Pla d’Educació del districte, és un recull de 

les accions que ja s’estan portant a terme i les que es pensen continuar desenvolupant. 

Es compromet a fer arribar el document final. Aquest pla, aplicat a la nostra realitat de 

districte permet aplicar la innovació com a una característica pròpia (per ex. L’ateneu 

de Fabricació, que té el seu propi programa pedagògic i que totes les escoles que 



 
 

 

 

vulguin poden participar d’aquest programa. Aquesta és la línia diferenciadora del 

districte de Les Corts. 

 

La consellera: tanca la sessió i agraeix a tots per la feina i la presència. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


