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

DATA: 20 de maig de 2019
HORA: 18h
LLOC: Sala de reunions

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau
2. Primeres dades de preinscripcions
3. Seguiment Institut Pedralbes
4. Altres. Torn de preguntes i aportacions
Hi assisteixen:
Sra. Laura Cañadas

Presidenta delegada del CEMD

Sr. Xavier Cubells

Direcció SS PP i T Districte les Corts

Sra. Laia Miró

Secretària CEMD les Corts

Sra. Rosa Artigal

Consorci d’Educació

Sra. Maica Jiménez

Consorci d’Educació

Sr. Gian-Lluís Ribechini

Escola Ausiàs March

Sra. Cristina Bragulat

UGT

Sra. Montserrat Bassas

AE Les Corts

Sra. Anna Vila

Escola Sant Ramon Nonat

Sr. Cristian Cañestro

Escola Itaca

Sr. Oriol Boix

UPC

Sr. Cristian Sais Fetthauer

GMD

Sr. Raimon Novell

Maristes Sants- Les Corts

Sra. Núria Vallduriola

Ins. Ausiàs March

Sra. Eulàlia Esclapés

Consorci Educació

Sr. Josep Maria Descarrega

Ins. Joan Boscà

Sr. Miquel Alonso

EBM Xiroi

Sr. Àlex Castán

Ins. Ausiàs March

Sr. Jordi castellana

ERC

Sr. Jordi Quintana Duran

Sant Ramon Nonat

Sr. Carlos Hornero

PSC

Sr. Marc Faustino

CUP

Sra. Lídia Gallego

(GMD-PdeCat)

Sra. Meritxell Gironès

Escola Ausiàs March

Desenvolupament de la sessió:
1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau
S’aprova l’acta de la sessió plenària realitzada el dia 5 de març de 2019 incorporant
l’esmena proposada per la Sra. Sílvia Pérez en el llistat d’assistents.
2. Primeres dades preinscripcions
La Sra. Maica Jiménez informa que, per part del Consorci, es realitza una valoració
molt positiva del procés de preinscripcions al Districte de les Corts. Es presenten
unes dades molt generals perquè encara no es disposa de la informació definitiva.
En termes genèrics, s’ha detectat un augment de la demanda de l’escola pública a
infantil a nivell de ciutat. En el cas de les Corts, hi ha 13 grups a P3 (326 places) i la
demanda és de 304 sol·licituds.
Pel què fa a l’escola concertada, hi ha un total de 19 grups a P3 (474 places) i la
demanda és de 422 places.
Així mateix, a 1r d’ESO a nivell de ciutat, la demanda de places a instituts públics es
manté similar a l’any passat i als instituts concertats han baixat lleugerament les
seves demandes, però a grans trets també es manté.
Les places ofertes a 1r d’ESO als instituts públics han estat 292 i s’han rebut 327
sol·licituds. Pel què fa a la concertada, hi ha una oferta de 177 places per 195
sol·licituds. S’explica que a totes les sol·licituds del Districte han tingut assignació a
un centre del Districte i la resta de les sol·licituds que no corresponien a l’adscripció,
se’ls ha assignat un centre de proximitat.
3. Seguiment Institut Pedralbes
En relació a les preinscripcions, totes les sol·licituds provinents de centres adscrits i
d’alumnes de les Corts han obtingut plaça. També ha entrat algun/a alumne/a de
Sants.
La Sra Núria Vallduriola explica com van anar les portes obertes. Hi van assistir unes
1000 persones. Comenta que va haver molt interès pel nou Batxillerat d’arts
escèniques i també per l’optativa de cinema, donat que és l’únic institut que
l’ofereix. També per la possibilitat d’un batxillerat internacional en el futur.

Comenta també que per part de les famílies ha sorgit l’AFA Pedralbes, com a acord
de les dues AFA de cada un dels instituts. Ja estan començant a treballar
conjuntament de cara el curs vinent.
Informa que la nova AFA s’ocuparà de totes les activitats excepte l’activitat
esportiva.
Així mateix, explica que s’ha constituït un grup impulsor per part de l’equip docent
de 1r d’ESO que coneix el centre i engegarà nous projectes. Des d’aquest grup
impulsor es treballarà la línia pedagògica de 1r d’ESO. Hi ha temes que encara estan
per definir, com per exemple els llibres de text.
També s’informa que es disposa d’una mentoria, formació interna a nivell de centre.
La Sra Núria Vallduriola agraeix el suport rebut per part del Consorci d’Educació en
aquest procés dels últims mesos.
El Sr Gian Lluís Ribechini comenta que seria necessari ampliar la freqüència dels
autobusos que pugen cap als instituts per facilitar el desplaçament dels/les alumnes.
Es proposa parlar amb TMB. També pregunta pel tancament informàtic de l’institut i
la Sra Núria Vallduriola li respon que tot està degudament previst.
El Sr Josep Maria Descarrega vol fer un reconeixement públic a la tasca i esforç que
estan duent a terme les direccions dels dos instituts per poder realitzar amb èxit
aquest projecte de fusió.
Es pregunta quan es realitzarà la consulta per a decidir el nou nom de l’institut. Es
comenta que s’engegarà un procés participatiu però serà més endavant, quan el
projecte ja estigui més rodat.
El Sr Marc Faustino demana que a l’hora de parlar amb TMB s’estudiï de quina part
del Districte provenen els/les alumnes i així realitzar una aranya de mobilitat.
4. Altres. Torn de preguntes i aportacions
El Sr Gian Lluís Ribechini exposa que per part de les famílies de l’Escola Ausiàs March
existeix molta preocupació i inquietud pel què refereix al pas dels alumnes de
l’escola Ausiàs March a Anglesola. Hi ha dubte sobre si totes les famílies hi tindran la
plaça garantida.
Explica també que la informació que els arriba és de tancament, no de fusió entre les
dues escoles i els preocupa que cap docent de l’escola Ausiàs March tingui
continuïtat a Anglesola.
També manifesta disconformitat amb les explicacions donades a la reunió que es
celebrà el passat 13 de maig a la Sala de Plens del Districte amb les famílies de les
dues escoles, Consorci i la direcció d’Anglesola.
Tanmateix, també preocupa la incertesa pel canvi dràstic de model pels alumnes de
5è i 6è que passaran a Anglesola.
La Sra Maica Jiménez explica que la trobada es va convocar a petició de les dues AFA
per informar sobre la previsió de les obres del nou centre i sobre el projecte

educatiu d’Anglesola. Així mateix, reconeix que des del Consorci s’han detectat
certes mancances en el procés de comunicació i, per millorar en aquest aspecte, s’ha
acordat crear una comissió mixta formada per membres de les dues escoles. El curs
vinent 2019/2020 haurà de servir per fer comunitat entre les dues escoles i teixir
vincles i coneixement mutu.
Sobre el pas de tots els/les alumnes d’Ausiàs March a Anglesola, es torna a explicar
que s’assegura la continuïtat de l’alumnat d’Ausiàs March a Anglesola i, per tal
d’esvair dubtes, s’enviarà una comunicació per escrit a totes les famílies.
El Sr Miquel Alonso demana que també es mantinguin informades de tot el procés a
les famílies d’Anglesola.
Sense més per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.30 hores.

