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EXTRACTE DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL 
ESCOLAR DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

DATA: 9 de novembre de 2016 

HORA: 18.30 h 

LLOC: Saló del Consell 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (6 d’abril de 2016) 
2. Informació de l'inici de curs 
3. Presentació del procés de renovació del CEMB (Consell Escolar 

Municipal de Barcelona) i els CEMD (Consell Escolar Municipal de 
Districte) i dels CEC (Consell Escolar de Centre) 

4. Formació dels agents del territori 
5. Canvi de nom de l'Escola Bressol Bambi 
6. Mural de l'Escola Bressol Xiroi 
7. Informació dels projectes de districte: reforç escolar, audiència 

pública dels nois i noies, Compartim experiències, First Lego 
League (robòtica), escola de mares i pares (properes xerrades) 

8. Torn obert de paraules 
 
 

Documentació lliurada per correu electrònic i Dropbox: 

• Acta del consell anterior (06-4-2016) 
• Convocatòria del Consell (09-11-2016) 
• Informe de l'inici de curs del CEB (Consorci d’Educació de Barcelona) 
• Cartell de la xerrada “Invertim en educació emocional”. Gener del 2017 
• Cartell de la xerrada “L’ús responsable dels dispositius mòbils” Maig del 

2017 
• Vídeo Compartim experiències 

 
Hi assisteixen: 
 
Sra. Laura CAÑADAS Consellera d’Educació, presidència 
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delegada del Consell 
Sra. Neus Lorenzo Inspecció Educativa del CEB 
Sra. Clara Balaguer Consorci d’Educació de Barcelona 
Sr. Xavier CAÑIGUERAL Grup Municipal del PPC 
Sr. Carlos HORNERO Grup Municipal del PSC 
Sr. Xavier CUBELLS Director de Serveis a les Persones i al 

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

PAS) d'UGT 
Sra. Maria Teresa BUSQUETS         Sector de 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 del Centre de Recursos 

Pedagògics (CRP) 
Sr. Joan Enric BELLET AMPA de l'institut públic Joan Boscà 
Sr. Pau GUIX Grup Municipal de Ciutadans 
Sr. Rodolfo MANCHO Grup Municipal de CiU 
Sra. Saturnina RUIZ   Titular de l'escola concertada Sant 

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

Ítaca 
Sr. Jordi CASTELLANA Grup Municipal d'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 de la CUP 
Sra. Arantxa FRAMIS Direcció de l'Escola Pau Romeva 
Sr. Pau VICENS Associació El Pi de les Corts 
Sr. Juan José TASCÓN AMPA dels Maristes de Sants - les 

Corts 
Sra. Ana VILA DEL ÁGUILA Professorat de l'Escola Sant Ramon 
Sr. Jordi LOBO Titular d'escola concertada, IPT Jeroni 

de Moragas 
Sr. Pedro OCAÑA Representant sindical (professorat i 

PAS) de CCOO 
Sra. Glòria ARAGAY Representant sindical de l'USOC 
Sra. Melina RODRÍGUEZ Representant sindical de l'USTEC 
Sra. Mireia PADRÓS Sector de mares i pares, Escola 

Lavínia 
Sr. Jordi QUINTANA AMPA de Sant Ramon Nonat 
Sr. Eduard VIDAL TERRÉS   Titular d'escola concertada, Sant 
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Ramon Nonat 
Sr. Armand LÓPEZ                      Titular d'escola concertada, Santa 

Teresa de Lisieux 
Sr. Jordi VIÑAS AMPA de l'escola pública CEIP Les 

Corts 
 

Convidats, convidades: 

Sra. Glòria Camats Directora de l'Escola Bressol Xiroi 
Sra. Montserrat Cerezo Directora de l'Escola Bressol Bambi 
Sr. Albert Pérez Secretari del Consell Escolar Municipal 

de Barcelona 
Sr. Manuel Pedraz President de l’AMPA de l’EBM Bambi 
 
S’han excusat d'assistir-hi: 
 
Sra. África NAVARRETE          Representant sindical de CCOO 
 
No hi assisteixen: 

 
Sra. Rosa MASSAGUER Sector de mares i pares, CEC Santa 

Teresa de Lisieux 
Sra. Isabel MADRID Titular d'escola concertada, Escola 

Paideia 
Sra. Ana HERNÁNDEZ Professorat de l'escola concertada 

Santa Teresa de Lisieux 
 

 
Desenvolupament del consell  
 
Presentació de la nova referent del Consorci d’Educació 
 
La Laura presenta la nova referent del Consorci d’Educació, la Clara Balaguer, i 
la inspectora, la Sra. Neus Lorenzo 
 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior (6 d’abril de 2016) 
 

La consellera Laura Cañadas obre el consell i s’aprova l’acta de la sessió 
anterior (Consell Escolar de Districte, 6 d’abril de 2016). 
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La Laura Cañadas agraeix a les persones membres del Consell Escolar de 
Districte que s’han jubilat (la Roser Farran, directora de l’Escola Bressol Xiroi i la 
inspectora d’Educació, la Sra. Rosa Ríos). També agraeix a la representant de 
l’alumnat, la Maria Flores Gámez, que va acabar el batxillerat i va deixar l’IES 
Ausiàs March. 

2. Informació de l'inici de curs 

La Clara Balaguer explica l'informe d’inici de curs. Comenta que hi haurà una 
dotació econòmica especial de 3.000.000 € destinada a algunes escoles del 
districte. 

El Jordi Lobo sobre el tema de la dotació econòmica,com a centre d’educació 
especial, comenta la possibilitat que una part d’aquest ajut pugui repercutir en 
l’escola. 

La Clara Balaguer comenta que aquesta proposta està sobre la taula. 

El Manuel Pedraz (president de l’AMPA de l’EBM Bambi) planteja la 
preocupació dels pares i mares respecte a unes obres a la cuina de l’escola que 
estan pendents des de fa anys i vol saber com està el tema. Fa una altra 
pregunta sobre l’ús compartit de la Biblioteca Can Rosés i que sigui compartit 
amb altres entitats. Comenta que no tenen prou espai a l’escola i volen fer 
servir algun espai de la biblioteca quan aquesta es tanqui. 

La Clara Balaguer respon sobre el tema de les obres. Diu que fa 2 anys es va 
fer una auditoria de totes les escoles de Barcelona. En l'àmbit tècnic el Consorci 
d’Educació estableix quines són les actuacions urgents i molt urgents. Se li ha 
demanat a l’escola que digui quines són les demandes més prioritàries. Mirarà 
com està el tema de l’auditoria i en funció dels diners s’establiran les prioritats. 
Es comunicarà al centre quan es tingui clar quines són les respostes. 

La Laura Cañadas explica, sobre l’ús de la Biblioteca de Can Rosés, que es 
recollirà al Pla d’equipaments i s’ha de mirar quines són les necessitats en 
l'àmbit de territori. Qualsevol proposta s’hauria de fer arribar per poder quadrar 
l’ús d’aquest espai. 
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L’Antonieta Carbonell (professora d’Itaca) comenta que tenen una demanda 
molt forta respecte d'això des del Consell Escolar de Centre. 

El Jordi Lobo dona la benvinguda a la Clara Balaguer. 

3. Presentació del procés de renovació del CEMB (Consell Escolar 
Municipal de Barcelona) i els CEMD (Consell Escolar Municipal de 
Districte) i dels CEC (Consell Escolar de Centre) 

L’Albert Pérez presenta la mesura de govern del Consell Escolar i comenta 
quines són les línies prioritàries. 

El Juan José Tascón (AMPA Maristes) comenta que la LOMCE no facilita la 
participació de la gent tant a la concertada com a la pública. 

L’Albert Pérez comenta que vam mantenir reunions amb les AMPA públiques i 
a la concertada. Des de la part que ens toca diu que necessitem que hi hagi 
suport de la comunitat educativa per poder donar-li la volta al Consell Escolar. 
S’espera que hi hagi participació de les famílies al Consell Escolar. Actualment la 
participació de les famílies en el cas dels instituts és del 2%. 

Juan José Tascón comenta que pot ser que la participació de les famílies a la 
pública sigui diferent que a la concertada. 

L’Albert Pérez comenta que s’ha intentat parlar amb la patronal de les escoles 
concertades per oferir la possibilitat de tornar a tenir representants municipals 
als consells escolars dels centres. La resposta va ser que no volien. 

El Jordi Lobo explica, amb relació al tema de la patronal de les escoles 
concertades. Ell pensa que les escoles concertades d’iniciativa social i les 
cooperatives (com la seva escola), sempre han vist l’Ajuntament com un 
col·laborador, però que ell entén que algunes patronals poden viure el tema de 
la representació municipal als consells escolars de les escoles concertades com 
una fiscalització. 
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4. Formació dels agents del territori 

La Laura Cañadas comenta el tema de la formació als agents del territori que 
es vol fer extensiva al professorat, entitats, serveis socials, casals i diferents 
entitats del districte. 

5. Canvi de nom de l'Escola Bressol Bambi 

La Montse Cerezo es presenta com a directora de l’Escola Bressol Bambi. 
Explica que per decisió de tota la comunitat de l’escola (direcció, mares i pares i 
professorat) es va decidir un canvi de nom de l’escola. Que creu que el nom de 
Bambi no és representatiu ni del barri, ni de Barcelona. Que aquesta mateixa 
proposta s’havia traslladat al Sr. Miquel Àngel Essomba, un dia que va visitar 
l’escola. Explica que es va fer un procés participatiu i que es van triar diferents 
noms que tinguessin relació amb la història del barri. Van arribar, al final, dues 
propostes: Els jardins de Magalí i Can Bruixa. Finalment la proposta triada va 
ser Can Bruixa. Aquesta proposta va ser votada per pares, mares i professors. 
Més tard va ser aprovada pel Consell Escolar de Centre i ara es porta al Consell 
Escolar de Districte per a la seva aprovació.  

S’aprova el canvi de nom de l’Escola Bressol Bambi a Escola Bressol Can Bruixa. 

6. Mural de l'Escola Bressol Xiroi 

La Glòria Camats es presenta com a directora de l’Escola Bressol Xiroi. 
Comenta que després de tenir molts problemes amb grafits i pintades al mur de 
l’escola, el districte va proposar la realització d’un mural davant l’escola. Que 
aquest mural es va poder consensuar amb l’artista. I que estan molt contents 
amb el resultat. 

Mentre parla la Glòria es passa un Power Point amb les fotos del mural de 
l’Escola Bressol Xiroi. 

El Manuel Pedraz (president de l’AMPA de l’EBM Bambi) es queixa que s’han 
començat unes obres al jardí de les Infantes, davant de l’escola. Demana que hi 
pugui haver un camí cimentat que faciliti el trànsit a peu i dels carros dels nens 
de l’escola. 
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7. Informació dels projectes de districte: reforç escolar, audiència 
pública dels nois i noies, Compartim experiències, First Lego League 
(robòtica), escola de mares i pares (properes xerrades) 

La secretària del Consell, la Paula Reyes, fa un petit resum dels projectes 
que s’estan portant o es portaran a terme en l’àmbit educatiu del nostre 
districte. 

El Jordi Lobo vol podar en coneixement del Consell Escolar que l’Escola Jeroni 
de Moragas va rebre la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona, com a 
reconeixement de la trajectòria. 

En Juan José Tascón comenta que li preocupa la permissivitat que tenen els 
adolescents de la seva escola. Aquests compren begudes alcohòliques als locals 
dels pakistanesos que estan al voltant de l’escola. Comenta que aquesta 
situació ja s’ha posat en coneixement dels Mossos, però que aquests van 
explicar que no podien fer res si no trobaven els joves comprant in fraganti. 

En Xavier Cubells comenta que des de l’anterior mandat es va posar en 
marxa la mesura de govern de prevenció d’alcohol i drogues i que aquest 
mandat es continua. I diu que justament un vessant d’aquesta mesura és el 
treball amb els botiguers del barri en crear complicitats envers la prevenció. 

La Montse Ventura (PAS IES Les Corts) comenta que li sembla molt greu la 
situació que ha escoltat que està passant a la cuina de l’Escola Ítaca. Pensa que 
és un tema de salubritat. 

La Clara Balaguer recull la queixa, diu que mirarà en quina situació està 
l’informe tècnic i concretarà quan es farà aquesta actuació. 

La Montse Ventura aprofita per preguntar com està el tema de les canonades 
que tenen pendent a l’IES Les Corts 

La Laura Cañadas: tanca la sessió i agraeix a tots la feina i la presència. 

 

 


