
 
 
 
 
 

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

 

DATA: 15 de març 2021 

HORA: 17.30h 

LLOC: meet.jit.si/CEMDLesCorts 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si 

escau 

2. Canvi de nom Institut Escola Plaça Comas 

3. Estrena edifici i nova etapa de l’escola Anglesola 

4. Oferta inicial curs 2021-2022 i valoració de les portes obertes 

5. Bus Pedralbes 

6. Altres informacions. Torn de preguntes i aportacions 

Hi assisteixen: 

Sr. Jordi Guillén President delegat del CEMD 

Sra. Laia Miró  Secretària CEMD les Corts 

Sra. Yolanda González Consorci d’Educació 

Sra. Annabel Forner Ins. Les Corts 

Sr. Gian-Lluís Ribechini Escola Anglesola 

Sra. Montserrat Bassas AE Les Corts 

Sr. Cristian Cañestro Escola Ítaca 

Sra. Cristina Bragulat UGT 

Sra. M. Teresa Busquets Maristes Sants-Les Corts 

Sra Milagros López Esclat 

Sr. Albert Obiols Mobilitat 

Sra. Elisabet Bercial ERC 

Sra. Cristina Julià IE Plaça Comas 

Sr. Juan José Tascón AFA Maristes 

Sr. Miquel Alonso EBM Xiroi 

Sr. José Luis Quesada TMB 

Sr. Ivan Condés JuntsxCat 

Sra. Sílvia Pérez Escola Ítaca 

Sra. Saturnina Ruiz Sant Ramon-Sagrat Cor 

Sr. Martí Boneta CRP les Corts 

Sr. Oriol Guim Esclat 

Sr. Javier Edrosa Ciutadans 

Sr. Raimon Novell Maristes 

Sr. Xavier Cañigueral PP 

Sr. Oriol Boix UPC 

Sra. Migdalia Bellart Anglesola 



 
 
 
 

Sra. Montserrat Cerezo EBM Can Bruixa 

 

Desenvolupament de la sessió: 

- Iniciem la sessió amb una ronda de presentacions. 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau   

Sense cap esmena, s’aprova l’acta de l’anterior sessió. 

2. Canvi de nom Institut Escola Plaça Comas 

Jordi Guillén explica el procés engegat des de l’institut escola Plaça Comas. 

Dóna pas a la Cristina Julià. Cristina Julià, cap d’estudis explica que la comunitat 

educativa no es sentia identificada amb el nom Plaça Comas, perquè perdia el 

nom “les Corts” amb el qual sempre s’havien vinculat. 

Explica que hi havia tres propostes: Dolors Masferrer, Joana Raspall i tres Fonts 

de les Corts. 

El nom que va resultar més votat per un 64% va ser Tres Fonts de les Corts. 

Ara correspon al CEMD aprovar aquest nom perquè després s’aprovi de forma 

definitiva al CEMB. 

Explica que el nom prové de les Tres Fonts de tres colors que hi ha al pati del 

centre i significa també les tres etapes educatives del centre: infantil, primària i 

secundària. 

Es volen pintar les tres fonts pintades a terra com a símbol de joc, relació amb 

el barri, connexió amb el mercat, la Caldera, etc. 

Es pregunta si algú s’oposa al nom. Es dona el nom Tres Fonts de les Corts per 

aprovat. 

 

3. Estrena edifici i nova etapa de l’escola Anglesola 

Des del mes de gener ja s’ha estrenat el nom edifici al carrer Numància i s’ha 

convidat  a l’escola a explicar com ha estat l’experiència des del propi centre. 



 
 
 
 

La sra Migdàlia Bellart (cap d’estudis d’Anglesola) explica que el procés ha estat 

complex i no gens fàcil. 

Durant les vacances de Nadal van fer el trasllat i malgrat les dificultats, la 

valoració de la feina feta és molt positiva. 

Explica que estan molt contentes d’estar a l’edifici nou. Es valora que ha valgut 

molt la pena ajuntar els grups que estaven separats en dos edificis. El fet 

d’estar tots junts facilita i ajuda molt. 

L’edifici és molt bonic, molt càlid i molt lluminós i dona pau i tranquil·litat. 

Ara el projecte que hi ha previst és el del pati. L’escola no vol un pati de 

porteries i cistelles, ara cal repensar com serà el pati. Ja hi ha iniciat des del 

curs passat el procés participatiu per anar construint el pati coeducatiu i verd al 

qual aspiren. 

El conseller agraeix la feinada que ha fet l’equip d’Anglesola per dur a terme el 

trasllat i l’arrencada al nou edifici en un temps record. Va poder iniciar-se el 

trimestre gràcies a l’esforç immens fet per l’equip educatiu. 

Miquel Alonso vol afegir la problemàtica que tenen amb les entrades del centre: 

Estan accedint per diverses portes i recorda que és necessari aconseguir la 

pacificació de l’entorn i demana si es confirma si serà possible de cara el 

setembre. 

També pregunta si s’arribarà a pacificar fins a l’escola Xiroi.  

Gian Lluís Ribechini qüestiona la forma com s’ha fet l’obertura. Pregunta si es 

pot fer l’obertura sense connexió oficial a la xarxa de gas, a l’elèctrica, etc. 

També comenta que des del menjador no hi ha cap intimitat. 

Les finestres de Concòrdia no tenen cortines i a l’estiu hi haurà molta calor. 

Se li explica que per part del director d’equipaments del Consorci d’Educació ja 

se li va oferir que podia contactar-hi i li donaria tota la informació sobre els 

permisos i procediments. 

 

4. Oferta inicial curs 2021-2022 i valoració de les portes obertes 



 
 
 
 

La sra. Yolanda González presenta les dades del curs 2021-2022 i explica que 

avui 15 de març s’han iniciat les preinscripcions. 

Segons les dades del padró es preveu la preinscripció d’uns 623 infants per a 

P3. 

Hi ha tendència a la baixa, i és una tendència general a Barcelona. S’està 

tendint a una reducció de capacitat dels centres més que a tancar línies.  

Les escoles de dues línies del districte sortiran amb una oferta de 23 places 

enlloc de 25. 

Pel que fa a l’ESO, es surt amb 11 grups públics 330 places ofertades amb una 

demanda de 309. 

La sra Yolanda González també presenta la campanya de comunicació que s’ha 

dut a terme a nivell de ciutat. 

Tot el procés serà telemàtic. Explica també que tota la informació està a 

preinscripció.gencat.cat o a edubcn.cat, així mateix també comenta que per a 

aquelles persones que volen consultar dades, a la web del Consorci hi ha 

l’apartat de transparència on es pot trobar tota la informació. 

La sra Yolanda González informa que farà arribar la presentació a la resta de 

membres del Consell. 

5. Bus Pedralbes 

Assisteixen al Consell tècnics de TMB i de Mobilitat per donar informació sobre 

els estudis que han realitzat al voltant de l’ocupació dels busos en franges 

horàries. Més concretament els busos que pugen direcció a l’institut Pedralbes, 

que han estat tema molt recorrent al consell escolar. 

El sr Jose Luis Quesada de TMB explica que el bus 75 en condicions normals té 

una ocupació d’unes 400 persones al dia i ara durant la pandèmia, unes 300. 

Segons les dades de les quals disposen no existeixen problemes d’ocupació. 

En relació a la problemàtica dels horaris que no eren compatibles amb els 

horaris d’entrada a l’institut, explica que des del 22 de febrer s’han posat en 

funcionament nous horaris per evitar aquest problema. 



 
 
 
 

Explica que el dia que ha tingut més passatgers el bus 75 ha estat un total de 

307. De 7 a 8h del matí, uns 80 passatgers. 

Ara el bus realitza tres sortides: a les 7h, 7.20h, 7.45h i 8h. 

El sr Gian lluís Ribechini comenta que per als estudiants, el bus que té interès 

és el de les 7.20h, el de les 7h i 7.45h no l’agafaran, per tant la mitjana de 

passatgers que plantegen no serveix. 

El sr Cristian Cañestro pregunta si des de TMB s’ha dut a terme algun tipus de 

reunió amb la direcció de l’escola. Des de TMB s’explica que no s’ha realitzat 

cap reunió però estan totalment oberts a fer-ne si cal. 

 

El Sr Ivan Condés (JuntsxCat) demana la modificació de la parada dels Jardins 

de Magalí. 

 

6. Altres informacions. Torn de preguntes i aportacions 

La sra Montserrat Bassas pregunta per l’estat de les obres del Pavelló de l’Illa. 

El sr. Jordi Guillén explica que es construirà una carpa provisional a Bederrida i 

totes les entitats que fan ús del Pavelló d el’Illa podran fer ús de Bederrida. 

La sra Cristina Julià proposa posar un recipient on els infants puguin deixar-hi 

el xumet, ja que no ho han pogut a la cavalcada degut a la pandèmia. 

S’explica que es recull la proposta i de fet des de Districte ja s’hi està 

treballant. 

La sra Silvia Pérez (directora Ítaca) pregunta per quin motiu s’ha repartit el 

sorral de Can Rosés amb altres centres si precisament Ítaca és l’escola més 

petita i amb menys espais oberts. S’explica que s’ha volgut amortitzar el 

màxim l’ús de l’espai del sorral però la demanda d’Ítaca ha quedat intacta i el 

repartiment no afecta en l’assignació d’hores que ha sol·licitat el centre. 

El sr Juan José Tascón (AFA Maristes) explica que s’han detectat robatoris a 

l’entorn de Maristes i altres centres educatius de les Corts i Sants. Explica que 

ja s’ha comunicat als Mossos i sol·licita que des del Consell s’informi a la 

Guàrdia Urbana per tal que es puguin coordinar els dos cossos policials i alhora 

entre els dos districtes afectats. 

S’adquireix el compromís des de Districte de gestionar la petició. 

 



 
 
 
 

Sense més per tractar, s’aixeca la sessió a les 19.20 hores. 

 

 


