
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
 
DATA: 22 de març de 2022 
HORA: 17.30h 
LLOC: Sala de reunions (Plaça Comas 18) 
 
Ordre del dia: 

Consell Plenari Extraordinari del CEMD les Corts.  
1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal del Districte de les Corts  
2. Presentació del procés d’eleccions al Consell Escolar Municipal de Barcelona  
3. Precs i preguntes 
 
Consell Plenari Ordinari del CEMD les Corts  
1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau.  
2. Informació sobre el període de preinscripció 
3. Informació futura escola bressol Can Rosés 
4. Bicibus 
5. Altres  

 
Desenvolupament de la sessió: 

Consell Plenari Extraordinari del CEMD les Corts. 

Es constitueix el Consell Escolar del Districte de les Corts després del procés electoral que s’ha 
dut a terme al llarg de les últimes setmanes. 
S’acomiada i s’agraeix la participació dels membres que deixen el consell i es dona la 
benvinguda als nous/ves membres. 
S’informa que tots els membres del CEMD les Corts passen automàticament a formar part del 
cens per a les eleccions de renovació del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB). 
 

Consell Plenari Ordinari del CEMD les Corts  

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 4 de novembre de 2022 sense 
cap esmena. 

2. Bicibús 

S’avança el punt del Bicibús.  

Per presentar aquest punt comptem amb dos membres de les famílies de l’escola Anglesola, 
que són qui han tingut la iniciativa d’implementar el bicibús al districte de les Corts. 



 
 
 
 
Expliquen què és el Bicibús i informen del dia que es du a terme és el dijous i també del 
recorregut que té a dia d’avui a les Corts. Comenten també que la voluntat és anar-lo ampliant 
a mesura que s’incorporin més famílies. Animen als membres del CEMD a fer difusió de la 
iniciativa i també a participar-hi. El canal de telegram per a la difusió del Bicibús Les Corts és: 
https://t.me/BiciBusLesCorts . 

Des de l’IE Tres Fonts expliquen que no compten amb aparcaments de bicicletes al carrer 
Eugeni d’Ors i aquest fet dificulta poder participar del Bicibús. El sr Jordi Guillén informa que 
s’anirà avançant mica en mica en l’ampliació de la instal·lació dels aparcaments de bicicletes. 
Ara mateix l’escola disposa dels aparcaments del carrer les Corts i a mesura que es vagin 
ocupant es podrà plantejar posar-ne més. 

Es fa la pregunta si no seria més segur que el Bicibús anés per la vorera, des dels promotors de 
la iniciativa s’explica que seria perillós, en aquest cas pels vianants. 

 

3. Informació sobre el període de preinscripció 

La sra Yolanda González presenta les diapositives sobre el procés de preinscripció. Informa 
sobre tot el calendari del procés. Ahir finalitzà el termini per presentar sol·licituds. 
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Així mateix, la sra Yolanda González també informa sobre les dades d’oferta inicial i explica que 
la davallada demogràfica permet la reducció de ràtios. 

El sr Eduard Vidal, en representació de la titularitat de les escoles concertades, explica que 
alguns centres concertats, tot i ser totalment conscients dels beneficis pedagògics de la 
reducció de ràtio, no s’hi poden acollir perquè aquesta mesura no va acompanyada d’un 
increment proporcional del finançament. La sra Yolanda González matisa que ha estat un 27% 
de les escoles concertades que no s’han sumat a la reducció de ràtios, la majoria sí que ho han 
fet. 

Les dades de les preinscripcions encara no les pot presentar perquè encara no en disposa. 

Es pregunta si les places de l’IE Tres Fonts s’oferten obertament a tots els alumnes de les 
escoles públiques de les Corts. S’explica que no, que els alumnes de l’escola Tres Fonts tenen 
plaça reservada i que sempre en queda alguna de disponible. 

El sr Cristian Cañestro considera que aquest fet constitueix un greuge per la resta d’alumnat 
del districte perquè els estudiants de l’escola Tres Fonts tenen una plaça pública garantida a un 
institut públic ubicat al barri de les Corts i la resta, no. 

El sr. Jordi Guillén posa en valor els tres instituts públics del districte i explica que entre els tres 
hi ha equivalència absoluta. 

El sr Cristian Cañestro recorda que la reivindicació i demanda històrica de la comunitat 
educativa de les Corts era un institut públic al nucli de les Corts, no un institut escola.  

No obstant, la sra Matilde de l’IE Tres Fonts explica que també passa una situació inversa i és 
que hi ha famílies que no inscriuen a l’institut escola perquè aquest fet limita la possibilitat 
d’elecció d’instituts. Per altra banda, els alumnes de l’escola Les Corts no varen poder escollir 
tampoc institut perquè se’ls va adscriure automàticament. 

El sr. Cristian Cañestro argumenta que la manca d’instituts propers al barri de les Corts 
provoca un traspàs d’alumnes de primària de la pública a secundària a la concertada. 

La sra Yolamda González presenta uns gràfics sobre els districtes de procedència de l’alumnat 
dels centres públics i concertats del Districte de les Corts. 

El sr. Gian Lluís torna a demanar la informació de l’alumnat de primària de la pública que passa 
a la concertada. 

4. Informació futura escola bressol Can Rosés 

 El sr Jordi Guillén presenta els plànols de la futura escola bressol. 

El calendari de les obres preveu l’inici de l’activitat de la bressol pel curs 2023-2024. Serà un 
centre de dues línies. 

El sr Cristian Cañestro valora que s’hauria d’haver dut a terme un procés participatiu per tal de 
decidir l’ús de la masia de Can Rosés. 



 
 
 
 

5. Altres 

Rampa Duran i Bas: 

Des de l’Afa es reclama la instal·lació d’una rampa per tal de fer més accessible l’escola donat 
que hi ha una alumna que va amb cadira de rodes i no pot accedir per la porta principal. 

La sra Yolanda González matisa que a dia d’avui l’escola és accessible perquè s’hi pot accedir 
per una altra porta que sí que té rampa. 

El sr Jordi Guillén es compromet a parlar amb Gerència del districte de els Corts per si es pot 
resoldre el tema de la rampa. 

Obres Pavelló de l’Illa: 

El sr Cristian explica que les futures obres del Pavelló de l’Illa impactaran directament en 
l’activitat de l’escola Ítaca.  Proposa utilitzar la masia de Can Rosés. 

El sr Jordi Guillén informa que es convocarà als diferents centres que fan ús del Pavelló de l’Illa 
per buscar solucions. 

Alumnat Ucarïna: 

El sr Isaac Salinas pregunta si es preveu i es contempla la matriculació de nou alumnat ucraïnès 
degut a la guerra. La sra Yolanda González respon que sí que es contempla i que qualsevol 
infant que arribi a Catalunya té dret a plaça a un centre educatiu des del moment que la 
sol·licita. 
 
Protegim escoles entorn Santa Teresa Lisieux: 
S’informa que degut a la mala valoració, es retiraran alguns elements com les jardineres de la 
façana i el primer tram de “mikados”. 
 
Bus a institut Pedralbes: 
Els busos que pugen a l’hora d’entrada a l’institut Pedralbes segueixen massificats i no s’ha 
incrementat la freqüència. 
Es proposa crear una comissió per abordar aquesta problemàtica que ja fa molt temps que 
s’està denunciant. 
 
Entorn IE Tres Fonts 
Des de l’IE Tres Fonts reclamen que ja porten molts cursos treballant sobre el seu entorn 
escolar i les intervencions no arriben.  
S’informa que en el marc del Protegim es duran a terme al llarg d’aquest 2022 (previsió 
novembre). 

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


