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LLOC: Saló del Consell 
 
Ordre del dia 
 
Sessió extraordinària 
 

• Renovació dels membres de la Comissió Permanent del CEMD 

Sessió ordinària 

• Informació preinscripció escolar curs 2017-2018 

Hi assisteixen 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL 
ESCOLAR DEL DISTRICTE DE LES CORTS 

DATA: 18 de maig de 2017 
 

HORA: 18:30 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Laura CAÑADAS Consellera d’Educació, presidència 
delegada del Consell 

Sra. Neus LORENZO Inspecció Educativa CEB 
Sra. Clara BALAGUER Consorci d’Educació de Barcelona 
Sr. Carlos HORNERO Grup Municipal PSC 
Sr. Xavier CUBELLS Director de Serveis a les Persones i al 

Territori 
Sra. Melina RODRIGUEZ Representant sindical USTEC 
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 
Sr. Joan Enric BELLET AMPA institut públic, Joan Boscà 
Sr. Quim BONET Alumnat IES Les Corts 
Sr. Gian-Lluís RIBECHINI AMPA Escola Ausiàs March 
Sra. Marga CASTELLÓN Sector mares i pares Santa Teresa de 

Lisieux 
Sra. Saturnina RUIZ Titular escola concertada, Sant 

Ramon Nonat - Sagrat Cor 
Sr. Pau GUIX Grup Municipal Ciutadans 
Sr. Rodolfo MANCHO Grup Municipal CIU 
Sr. Jordi CASTELLANA Grup Municipal ERC 
Sra. Montserrat BASSAS Associació Esportiva Les Corts 
Sra. Montserrat VENTURA PAS, escola pública, Institut Les Corts 
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 S’excusen: 

No hi assisteixen 

 
 

Sr. Oriol GUIM Plataforma d’Entitats de persones 
amb discapacitat de Les Corts 

Sr. Marc FAUSTINO Grup Municipal CUP 
Sr. Raimon NOVELL Titular escola concertada, Maristes 

Sants - Les Corts 
Srta. Claudia LOPEZ MENA Representant d’estudiants IES Ausiàs 

March 
Sra. Paula REYES Secretària del Consell Escolar 

Municipal de Districte 
Sr. Juan José TASCÓN AMPA Maristes de Sants - Les Corts 

 
 
 
 

Sra. Montserrat CEREZO Directora Escola Bressol Municipal 
Can Bruixa 

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

Sra. Arantxa FRAMIS Direcció Escola Pau Romeva 
Sra. Glòria ARAGAY Representant sindical USOC 
Sr. Josep Joan CARBONELL AMPA Escola Lavínia 
Srta. Judith HOHENHORST Representant estudiants escola 

concertada, Maristes Sants - Les 
Corts 

Sr. Francisco Fernández Serveis Educatius de les Corts 
 
 
 
 

Sr. Eduard VIDAL TERRÉS Titular escola concertada, Sant 
Ramon Nonat 

Sr. Pau VICENS Associació El Pi de les Corts 
Sra. Isabel MADRID Titular escola concertada, Escola 

Paideia 
Sr. Jordi QUINTANA AMPA Sant Ramon Nonat 
Sr. Xavier CAÑIGUERAL Grup Municipal PPC 
Sra. África NAVARRETE Representant sindical CCOO 
Sr. Pedro OCAÑA Representant sindical (professorat i 

PAS) CCOO 
Sra. Mari Carmen SANCHEZ GARCIA PAS Maristes Sants - Les Corts 
Srta. Paula ALONSO Representant estudiants Maristes 

Sants - Les Corts 
 

Desenvolupament del consell 
 

1. Oferta pública de places escolars per al curs 2017-2018 
 

La Sra. Laura Cañadas obre la sessió extraordinària del Consell, i explica 
la renovació de la Comissió Permanent del CEMD. 
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Renova Joan Enric Bellet (mares i pares del CEC IES Joan Boscà). Nova 
incorporació: Maria Claudia Mena (alumnat del sector públic IES Ausiàs 
March), s’ho combinarà amb el Quim Bonet de l’IES Les Corts. Resta pendent 
l’alumnat de l’escola concertada, que avui no hi són presents. En finalitzar el 
consell s’ofereix com a representant dels directors de l’escola concertada 
Raimon Novell, de Maristes Sants - Les Corts. 

Sessió ordinària: 
 

El Sr. Pau Guix comenta que no tenen l’acta de la sessió anterior i que la 
informació ha arribat molt justa. 

La Sra. Clara Balaguer explica la raó de no tenir la informació a temps 
suficient: encara no tenien el vist i plau de la gerència del Consorci d’Educació 
per fer públiques les dades. Comença explicant les dades de ciutat. Pel que fa 
a les dades del padró, hi ha un increment de la demanda d’escolarització. En el 
cas de P3 no és obligatori i abans hi havia famílies que no s’inscrivien. Ara a 
Barcelona ha canviat aquesta tendència. La diferència entre la pública i la 
concertada ha baixat. Queda en un 50% de pública i un 50% de concertada. La 
novetat és la distribució de les públiques i de les concertades. Pel que fa a la 
preferència de les famílies, hi ha un equilibri entre la pública i la concertada en 
la preinscripció a P3 (un 39% només pública i un 39% només concertada). I un 
11% que són mixtos, primera opció pública i segona concertada, i viceversa). 

Continua dient que al districte de les Corts els principis de la planificació són la 
proximitat, la qualitat i l’equitat, i l’objectiu és una oferta educativa inclusiva i 
equivalent. Pel que fa a les preinscripcions, explica que l’Escola Anglesola 
parteix amb una oferta de 2 línies de P3 de 40 places en total, va rebre 27 
sol·licituds en primera opció i l’oferta final després és de 2 places. L’Escola 
Ausiàs March parteix amb 1 línia de P3 amb 12 places, les sol·licituds en 
primera opció van ser 10 i l’oferta final és d’1 plaça. La resta d’escoles 
primàries públiques del districte parteixen d’11 línies de P3 amb unes 275 
places, van rebre 296 sol·licituds en primera opció i l’oferta final és d’11 places. 
El total és de 14 línies de P3 amb 327 places, amb 333 sol·licituds en primera 
opció i 14 places d’oferta final. 

Respecte a les escoles concertades, l’oferta inicial de P3 ha estat de 19 línies, 
amb 475 places, 460 sol·licituds en primera opció i 19 places d’oferta final. 

Per primera vegada hi ha hagut una escola que ha despuntat i també hi ha 
escoles que no han pogut omplir les places en primera opció. 

A les Corts, el 28% ha demanat només escola pública i el 45% ha demanant 
només escola concertada. 

Fent una simulació d’ocupació final de places, l’Escola Anglesola es quedaria 
amb 35 places ocupades i l’Escola Ausiàs March, amb 11 places. Per tant, 
l’oferta de places es mantindrà igual. Aquestes vacants passaran a formar part  
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de la borsa. La distribució de la matrícula viva es podrà fer de manera 
equilibrada. 

El Sr. Marc Faustino pregunta si hi ha possibilitat de saber amb més detall 
com queden la resta de l’escoles públiques i concertades. 

El Sr. Gian-Lluís Ribechini pregunta per què no es disposa d’aquesta 
informació. 

 
La Sra. Clara Balaguer comenta que no es pot donar aquesta informació 
perquè és una decisió de la gerència del Consorci d’Educació. 

El Sr. Gian-Lluís Ribechini diu que segons la Llei de Transparència poden 
tenir aquesta informació, que hauria de ser pública. 

La Sra. Clara Balaguer respon que poden fer petició a l’òrgan responsable i 
demanar que els donin resposta. Explica que altres anys, sobretot en primària, 
alguns centres assumien alumnes d’Esplugues i de l’Hospitalet, i que també hi 
havia un intercanvi entre Sants i les Corts. Aquest any no hi ha hagut aquesta 
modalitat. 

El Sr. Marc Faustino diu que no li quadren les dades de les escoles 
concertades. Demana aquestes dades, la diferència entre pública/concertada 
(28%/45%). 

El Sr. Pau Guix pregunta quina era l’oferta inicial a les Corts. 
 

La Sra. Clara Balaguer respon que era de 327 places públiques i 475 places 
concertades. Respecte a 1r d’ESO es van oferir, dels centres públics, 11 línies 
amb una oferta de 313 places i una demanda de 318. I dels centres concertats, 
es van oferir 25 línies, amb una oferta de 152 places i una demanda de 170. Els 
centres han quedat molt equilibrats. Manifesta que estan molt contents, perquè 
no hi ha cap centre que hagi despuntat; està tot molt equilibrat. Tothom podrà 
omplir amb el que tenia en oferta inicialment. S’està estudiant què passarà amb 
aquestes places que falten. A vegades, quan es fa l’oferta a nivell de primer 
d’ESO, el que fan els instituts és que no ofereixen aquelles places d’alumnes 
que pensen que suspendran (a primer d’ESO); i després els alumnes, en el 
moment de fer l’oferta final, milloren i passen de curs, i per tant tenen més 
places. Per tant, no s’amoïnen per aquestes 5 places. 

El Sr. Marc Faustino comenta que segurament hi ha més percentatge de gent 
que ve de fora del districte en el cas de l’ESO. 

La Sra. Clara Balaguer està d’acord amb aquesta afirmació. Es compromet a 
elaborar una resposta a aquest tema; sembla que la demanda no és del mateix 
districte. 
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El Sr. Gian-Lluís Ribechini manifesta que no li quadren les dades de la 
presentació que s’havia fet al plenari del mes de març. 

La Sra. Clara Balaguer demana al Sr. Ribechini si té la documentació. 
 

La Sra. Laura Cañadas comenta que està bé, que no quadra perquè hi ha 
places de les escoles/instituts que són privades i que no són concertades. Aquí 
hi ha la diferència. 

La Sra. Clara Balaguer acaba d’explicar aquest tema, de per què no 
quadraven les dades. El que és segur és que de línies de concert a les Corts 
n’hi ha 25, que de places n’hi ha 152 i que la demanda és de 170. Explica que 
un centre concertat que puja des de P3 fins a quart d’ESO/Batxillerat, no pot 
oferir totes les places, perquè ja estan ocupades. Un grup de primària en té 25, 
un de secundària en té entre 30 i 35. Per aquesta raó no quadraven les dades. 

El dia 26 de maig hi haurà tota la publicació de la llista d’admesos i d’exclosos 
en base a la demanda que hi ha hagut. Avui al Consell de Direcció estan 
aprovant totes les actuacions respecte a les diferents possibilitats dels diferents 
districtes de Barcelona. En aquest moment, les famílies que no han pogut estar 
assignades en les demandes podran assignar-se; podran omplir el full de 
sol·licitud. El que haurà de fer la família serà omplir el full i indicar en quin 
centre que té vacances poden accedir. Segons les valoracions que ja tenien es 
reassignaran. 

Els dies 6,7 i 8 serà la subcomissió de garanties d’admissions. Pregunta si algú 
té algun dubte. 

El Sr. Gian-Lluís Ribechini pregunta si algú es queda sense plaça. 
 

La Sra. Clara Balaguer contesta que mai ningú es queda sense plaça. 
 

El Sr. Marc Faustino pregunta si aquest any a Sarrià es va trencar la 
tendència de no omplir la pública. Comenta que a Sarrià sempre queden places 
vacants. 

La Sra. Clara Balaguer respon que, segons la simulació que es va fer, a Sarrià 
no queda cap plaça vacant en primera opció. 

Tot seguit, la consellera, la Sra. Laura Cañadas, agraeix l’assistència als 
participants i s’acomiada fins al proper consell. 

 
 

La sessió s’acaba a les 20 hores. 
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