
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
 
DATA: 14 de juny 2021 
HORA: 17.30h 
LLOC: https://meet.jit.si/CEMDLesCorts 
 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau   
2. Primeres dades provisionals de preinscripcions 
3. Protegim les escoles 2022 
4. Barcelona, capital mundial de l’alimentació sostenible + Menjadors més 
sostenibles 
5. Obertura a l’estiu del Refugi climàtic d’Ítaca 
6. Presentació Casal comunitari Les Corts 
7. Altres informacions. Torn de preguntes i aportacions 
 
 
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 l’última sessió del CEMD les Corts del passat 15 de març de 2021 sense cap 
esmena. 

2. Primeres dades provisionals de preinscripcions 

La Sra. Yolanda González informa del procés de preinscripcions al Districte de les Corts. Es 
presenten unes dades molt generals perquè encara no es disposa de la informació definitiva. 

Es projecta una presentació amb les primeres dades provisionals de preinscripció per al curs 
2021-2022. 

Explica que per al proper curs hi ha 40 infants menys en relació al curs anterior per cursar P3. 

Tant en centres públics com concertats, la demanda és inferior a l’oferta, tant a P3 com a 1r 
d’ESO. 

3. Protegim les escoles 2022 

Es presenten les intervencions del Programa Protegim les escoles durant aquest 2021 i la 
previsió per al proper curs. 

 
4. Barcelona, capital mundial de l’alimentació sostenible + Menjadors més 

sostenibles 

https://meet.jit.si/CEMDLesCorts


 
 
 
 
La senyora Yolanda González informa sobre els Menjadors més sostenbibles, programa els 
objectius del qual són: 

• Promoure, tant a l’escola com a casa, una alimentació més saludable, equilibrada i 
sostenible tot impulsant dietes més saludables i reduint el consum de productes  
ensucrats, processats i càrnics 

•  Fomentar el consum de productes locals i de temporada al menjador escolar i 
sensibilitzar en la necessitat d’enfortir l’economia local, de la nostra pagesia i 
contribuir a la bona salut dels nostres ecosistemes  

•  Assessorar i facilitar material didàctic i formació per part de l’equip del Servei de Salut 
Comunitària de l’ASPB el professorat, les famílies, monitoratge del servei de menjador 
i personal de cuina i restauració. 

  

A QUI VA ADREÇAT: a centres educatius públics i concertats d’educació infantil i primària i 
d’educació secundària amb servei de menjador 

5. Obertura a l’estiu del Refugi climàtic d’Ítaca 

S’informa que aquest estiu s’iniciarà l’obertura del pati d’Ítaca i també de les intervencions 
dutes a terme al pati per tal de convertir-lo en refugi climàtic: 

 

6. Altres informacions. Torn de preguntes i aportacions 

Sense més a tractar, s’aixeca la sessió a les 19h. 


