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

DISTRICTE DE LES CORTS 

DATA: 6 d’abril de 2016 

HORA. 18:30 h 

LLOC: Saló del Consell 

Ordre del dia 

Consell extraordinari 
 

1. Presentació de la nova Consellera d’Educació, sra. Laura Cañadas 
2. Canvis Comissió Permanent Consell Escolar de Districte 

 
Consell ordinari 

 
1. Aprovació acta de la sessió anterior (4 de novembre de 2015) 
2. Recull propostes en l’àmbit educatiu del PAM-PAD 
3. Informació oferta inicial curs 2016-2017 
4. Nova Línia IES (ampliació 1 línia d’ESO) 
5. Informe sobre la situació actual Maristes Sants-Les Corts 
6.   Torn obert de paraules 

 

Documentació lliurada per mail i Dropbox: 

• Acta consell anterior (04-11-2015) 
• Convocatòria Consell 6-04-2016 
• Informe d’oferta inicial  CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) 
• Recull de propostes PAM-PAD en l’àmbit educatiu 
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• Declaració institucional (signada per tots els grups polítics) respecte als 
fets ocorreguts al Centre Maristes Sants -Les Corts 

 
 
 
 
Assisteixen 
 
Sra. Laura CAÑADAS Consellera d’Educació, presidència 

delegada del Consell 
Sra. Rosa Maria RIOS Inspecció Educativa CEB 
Sr. Xavier CAÑIGUERAL Grup Municipal PPC 
Sr. Carlos HORNERO Grup Municipal PSC 
Sr. Xavier CUBELLS Director Serveis a les Persones i al 

Territori 
Sr. Juan E. SANSALVADOR       Representant sindical (professorat i 

PAS) UGT 
Sra. Maria Teresa BUSQUETS         Sector mares i pares, Maristes de 

Sants-Les Corts 
Sra. Mercè DE LA TORRE             Associació per un altre cor cremat de 

Barcelona- Ajuda al quart món 
Sra. Rosa LÒPEZ Directora CRP (Centre de Recursos 

Pedagògics) 
Sr. Joan Enric BELLET AMPA institut públic, Joan Boscà 
Sr. Pau GUIX Grup Municipal Ciutadans 
Sra. Roser FARRAN Direcció escola pública EBM Xiroi 
Sr. Rodolfo MANCHO Grup Municipal CIU 
Sra. Saturnina RUIZ   Titular escola concertada, Sant Ramon 

Nonat-Sagrat Cor 
Sra. Antonieta CARBONELL Professorat escola pública, escola 

Ítaca 
Sr. Jordi CASTELLANA Grup Municipal ERC 
Sra. Montserrat BASSAS Associació Esportiva les Corts 
Sra. Montserrat VENTURA PAS, escola pública, institut les Corts 
Sr. Oriol GUIM                          Plataforma d’Entitats de persones amb 

discapacitat de Les Corts 
Sr. Marc FAUSTINO Grup Municipal CUP 
Sra. Arantxa FRAMIS Direcció Escola Pau Romeva 
Sr. Pau VICENS Associació El Pi de les Corts 
Sr. Juan Jose TASCON AMPA Maristes de Sants-Les Corts 
Sra. Ana VILA DEL ÁGUILA Professorat escola Sant Ramon 
Srta. Maria FLORES  Alumnat, Institut Ausiàs March 
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Sr. Jordi LOBO Titular escola concertada, IPT Jeroni 
de  
Moragas 

Sr. Pedro OCAÑA Representant sindical (professorat i 
PAS) CCOO 

Sra. Glòria ARAGAY Representant sindical USOC 
Sra. Melina RODRIGUEZ Representant sindical USTEC 
Sra. Mireia PADROS Sector mares i pares, Escola Lavínia 
Sr. Jordi QUINTANA AMPA Sant Ramon Nonat 
Sr. Eduard VIDAL TERRÉS   Titular escola concertada, Sant Ramon 

Nonat 
 

 

Convidats, convidades: 

Sra. Xus SANZ Consorci d’Educació de Barcelona  
Sr. Raimon Novell Direcció Maristes Sants- Les Corts 
 
S’excusen: 
 
Sra. África NAVARRETE          Representant sindical CCOO 
 
 
No assisteixen 
 

 
Sra. Rosa MASSAGUER Sector Mares i Pares CEC Santa 

Teresa de Lisieux 
Sra. Isabel MADRID Titular escola concertada, escola 

Paideia 
Sra. Ana HERNANDEZ Professorat escola concertada Santa 

Teresa de Lisieux 
Sr. Jordi VIÑAS AMPA escola pública CEIP Les Corts 
Sra. Antonieta CARBONELL Professorat Escola Ítaca 
Sr. Armand LOPEZ                      Titular escola concertada, Santa 

Teresa de Lisieux 
 

 
Desenvolupament del consell: 
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Consell extraordinari: 
 
 

1. Presentació de la nova Consellera d’Educació, sra. Laura 
Cañadas 

 
La Laura es presenta com a nova consellera d’educació del districte, entre altres 
funcions i com a presidenta delegada del Consell Escolar de Districte, en 
substitució de l’Albert Pérez. 
 

2. Canvis Comissió Permanent Consell Escolar de Districte 
 
S’informa als membres del Consell que el Sr. Eduard Vidal Terrés, titular de 
l’escola concertada Sant Ramon Nonat ha demanant deixar de ser membre de 
la Comissió Permanent. En el seu lloc i com a titular d’escola concertada hi serà 
el Jordi Lobo, titular de l’escola Jeroni de Moragas. 
 
Consell ordinari: 

 
1. S’aprova l’acta del consell anterior 

La Consellera Laura Cañadas fa obre el Consell i s’aprova l’acta de la sessió 
anterior (Consell Escolar de Districte 4 de novembre de 2015) 

2. Recull propostes en l’àmbit educatiu del PAM-PAD 
 
Es fa un recull d’algunes propostes de les sessions PAM-PAD en temes 
relacionats amb l’educació. Alguns exemples són: 
 
Proposta d'actuació  

Oferir formació de gènere i diversitat sexual per a l'alumnat, equips 
docents dels instituts del ... 

Desplegar el Pla d’igualtat de gènere de ciutat i de la llei catalana LGTBI a 
través de formació específica en joves i adolescents, per combatre les 
desigualtats de gènere, apoderar les dones i transformar el districte des d’una 
perspectiva feminista.  

Proposta d'actuació  

Camins escolars  

https://decidim.barcelona/proposals/oferir-formacio-de-genere-i-diversitat-sexual-per-a-l-alumnat-equips-docents-dels-instituts-del-districte-i-joves
https://decidim.barcelona/proposals/oferir-formacio-de-genere-i-diversitat-sexual-per-a-l-alumnat-equips-docents-dels-instituts-del-districte-i-joves
https://decidim.barcelona/proposals/camins-escolars-5a45cad5-fa73-4422-8b79-90791f2c2f89
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Implementar el camí escolar al barri de les Corts per garantir la mobilitat 
autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys de les escoles 
Lavinía, Barcelona, Duran i Bas i Les Corts.  

Proposta d'actuació  

Conscienciar la comunitat educativa sobre el medi ambient 

Organitzar programes o cicles d’activitats per recalcar conceptes com la 
sostenibilitat, el medi ambient, el cooperativisme o la coresponsabilitat 
ambiental. Enfortir les xarxes i els vincles entre l’escola, l’entorn escolar i el 
territori.  

Programes d'ensenyaments artístics 

Posar en marxa i promocionar programes d’ensenyament de disciplines 
artístiques, prenent l’art com a eina educativa, d’intervenció i transformació 
social per a públics amb diferents edats i necessitats i com a element central en 
l’educació actual per a infants, joves i adults, i al mateix temps p...  

Crear un grup de criança i cura al districte de les Corts 

Crear espais on les famílies monoparentals puguin compartir i reflexionar sobre 
com acompanyar les etapes de desenvolupament i les demandes del nadó en 
cada fase de la vida.  

3. Informació oferta inicial curs 2016-2017 
 
La Rosa Rios explica l’oferta inicial de places pel següent curs escolar. 
 
El Marc Faustino pregunta sobre les 100 places de P3 que consten a Les Corts 
(en el cas de Maristes) i diu que aquestes places realment són de Sants, perquè 
és allí on l’escola té l’escola primària. I pregunta si se han de canviar les dades. 
Pregunta també els percentatges d’escola pública que són més baixos que la 
concertada. 
 
L’Eduard Tarrés comenta que entre el 60% i 70% l’alumnat de Sant Ramon 
Nonat és de L’Hospitalet. A més a més Collblanc és un barri molt poblat. 
 
La Rosa Rios demana disculpes per tenir posades les places de P3 de Sants a 
Les Corts. Comenta que de la zona de Sant Ramon venen els nens de 
L’Hospitalet. Igualment que hi ha escoles a Pedralbes que venen nens de 
Cornellà o de Rodalies. I que entre l’Eixample, Sants, L’Hospitalet i Sarrià hi ha 

https://decidim.barcelona/proposals/conscienciar-la-comunitat-educativa-sobre-el-medi-ambient
https://decidim.barcelona/proposals/programes-d-ensenyaments-artistics
https://decidim.barcelona/proposals/crear-un-grup-de-crianca-i-cura-al-districte-de-les-corts
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moviments de nens que van d’una escola a l’altra. 
 

4. Nova Línia IES (ampliació 1 línia d’ESO) 
 
La Laura Cañadas comenta que la nova línia es fa a l’IES Ausiàs March, però 
que la idea era ampliar l’IES Les Corts. 
 
El Carlos Hornero fa preguntes respecte a la nova línia d’ESO. No és un bolet, 
és una línia addicional. Comenta que amb anterioritat s’havia parlat d’un dèficit 
de les places d’ESO.  

 
5. Informe sobre la situació actual Maristes Sants-Les Corts 

 

El Raimon Novell, director de Maristes Sants- Les Corts i convidat per la 
Comissió Permanent del Consell Escolar explica la situació actual de l’escola. 
Estan en contacte permanent amb la inspecció educativa i amb el Consorci 
d’Educació. Diu que les famílies de l’escola estan passant un mal moment. A 
nivell jurídic, consideren que l’escola va actuar correctament d’acord al protocol 
que hi havia al 2006 (els últims fets van tenir lloc al 2011). Creu que 
jurídicament van complir la llei. Manifesta que la premsa és la premsa i que el 
ritme judicial és altre. En quant al tema de la prescripció dels casos, l’escola no 
es va posar al costat de ningú, només de les famílies i de la fiscalia. 
 
Les actuacions que es van fer a partir de les primeres informacions van ser: una 
assemblea a la que van assistir unes 1600 persones. Han parlat amb tothom 
que ho ha demanat. Fins ara a nivell intern de l’escola tenien un protocol, però 
han accelerat el procés (prevenció de casos, promoció de drets). Tot això es 
treballa amb els alumnes i amb les famílies. 
 
Comenta que estan satisfets perquè han pogut parlar també amb els alumnes 
de l’escola. A més a més els alumnes ho parlen en tutoria. S’ha engegat la 
campanya “Trencar el silenci”. En aquesta campanya està implicat tot el 
personal  de l’escola (professorat, PAS i direcció). També s’està treballant 
material amb les famílies. Per últim comenta que s’ha creat un grup de treball 
amb professionals externs per a que poden ser assessorats per aquest grup de 
manera indefinida. 
 
La Laura Cañadas explica que van tenir una reunió prèvia amb la direcció de 
Maristes, amb el Consorci d’Educació i amb inspecció educativa. També 
comenta que des dels grups polítics van aprovar una declaració institucional de 
rebuig dels fets. 
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Juan Enrique Sansalvador (UGT) comenta que vol que consti en aquesta 
acta del consell Escolar el nostre suport al tot el personal de l’escola Maristes 
Sants- Les Corts, en especial al personal de PAS. Perquè les accions dels 
individus aïllats no impliquen la culpabilització de tot el personal. 
 
El Carlos Hornero manifesta el seu suport a tots els professionals de Maristes. 
Diu que estem passant per un procés complicat, però que creu que al consell 
escolar només hi ha una part representada que a més a més és part implicada. 
Ell Esperava un informe del Consorci d’Educació en relació a aquest tema. 
 
El Raimon Novell (Maristes) diu que creu que l’escola no perdrà el concert. 
 
La Rosa Rios comenta que la situació de Maristes ara mateix es troba sub 
judice (sota investigació judicial). 
 
Tant el Jordi Lobo, com la Rosa López del CRP donen també el seu suport 
als professionals i pares de l’escola. 
 
En Raimon Novell comenta que fa només 5 mesos que és el director de 
l’escola i s’ha trobat amb la situació actual 
 
El Juan José Tascón Roel (AMPA Maristes) comenta que respecte al tema 
dels abusos, que aquest és un problema social que tenim a la societat. Qui li 
agradaria que això es tingues en compte. Es parla que hi ha un 20% de menors 
que són víctimes d’abús sexual infantil. 
 
La Laura Cañadas informa que la declaració institucional que van fer els grups 
polítics s’instava al Consorci a prendre mesures i a treballar en la prevenció 
d’altres casos. 
 
La Montse Ventura (PAS IES Les Corts) pregunta si des del Consorci 
d’Educació s’està fent alguna actuació al respecte. 
 
La Rosa Rios comenta que des del Consorci d’Educació es fan moltes coses i 
que tenen que veure sobretot en apoderar els nens. 
 
El Juan Enrique Sansalvador (UGT) comenta que les a vegades nota les 
carències relacions entre els pares i fills. Que a vegades en el centre que hi 
treballa nota que els pares no hi van a les reunions. 
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6.   Torn obert de paraules 
 
 
El Joan Enric Bellet informe d’una xerrada organitzada per l’AMPA del Boscà 
pel dia 5 de maig. La xerrada tractarà sobre comunicació amb els adolescents 
en el sigle XXI. Convida als membres del consell escolar. 
 
El Marc Faustino pregunta que ha passat amb els terrenys del carrer 
Anglesola i Numància, que en teoria en aquest espai estava previst fer un 
institut. I que quan s’ha descartat. 
 
La Paula Reyes comenta que el Consorci d’Educació ens va informar que 
aquest espai s’havia descartat per fer un institut perquè no reunia les 
condicions tècniques bàsiques (falta d’espai) 
 
El Carlos Hornero diu que formalment al districte mai va arribar cap informe 
amb aquesta informació del Consorci d’Educació. 
 
El  Pau Guix fa referència a l’informe del consorci d’Educació que deia que els 
propers anys hi hauria menys natalitat, per tant al nivell de districte hi hauria 
menys demanda que no pas oferta de places d’institut. 
  
El Pedro Ocaña (CCOO) diu que respecte a la prevenció de l’abús infantil, 
falta formació als treballadors. Alguns centres tenen aquesta formació, però són 
una minoria. 
 
La Laura Cañadas: tanca la sessió i agraeix a tots per la feina i la presència. 
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