
 
 
 
 

 

 

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

 

DATA: 7 de juliol 2022 

HORA: 16.30h 

LLOC: Sala de reunions (Plaça Comas 18) 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

2. Informe Preinscripcions Les Corts Curs 22/23 

3. Valoració del  curs 21/22 

4. Varis i torn obert. 

 

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 22 de març de 2022 sense cap 

esmena. 

2. Informe Preinscripcions Les Corts Curs 22/23 

La sra Yolanda González presenta les dades de preinscripció I3 : 

 

Es demana si seria possible obtenir aquestes dades desglossades per centres. S’explica que 

com a política pública no es realitza aquest buidat de dades per centres perquè podria 

repercutir negativament en la imatge dels propis centres. 

També es suggereix que estaria bé disposar de totes les dades però desglossades en pública i 

concertada. Es traslladarà a la propera Taula de Planificació Educativa i si s’aprova es farà 

arribar a tota la plenària. 

 



 
 
 
 

 

 

Es suggereix que en la taula de dades de 1r d’ESO, també s’hauria d’incorporar a l’alumnat de 

l’IE Tres Fonts de les Corts. 

Des les dades d’inscripció resultants es pot afirmar que tot l’alumnat de 6è del Districte que ha 

sol·licitat un centre adscrit, ha obtingut plaça en primera opció. 

La sra Yolanda González també explica la composició i el funcionament dels òrgans de 

participació en el procés d’admissió a través de les següents diapositives: 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Es fa la consulta si un membre del CEMD (que no ho és del CEMB) pot participar de la Taula de 

Planificació Educativa. (Es realitza la consulta via CEMB i efectivament es confirma que aquesta 

participació és possible i només cal que qui hi estigui interessat es posi en contacte amb el 

Consell Educatiu de ciutat). 

 

3. Valoració del  curs 21/22 

 S’explica que per part de les AFA del districte hi ha una preocupació per la climatització 

de les aules. El sr Jordi Guillén explica que és una preocupació compartida i que aquesta 

problemàtica ja s’ha entomat a nivell de CEMB i s’han encarregat uns estudis sobre aquest 

tema. A partir del mes de setembre es començaran a plantejar solucions per abordar la 

problemàtica arran dels resultats dels estudis. 

De cara a la propera plenària, es tornarà a tractar el tema, es procurarà presentar els resultats 

de la diagnosi i també, si ja hi són, les solucions plantejades. 

El sr Cristian Cañestro valora que s’arriba tard amb les solucions i també alerta que les famílies 

plantegen reivindicacions més contundents per tal de promoure la resolució del problema. 

 Des de l’IE Tres Fonts s’informa que encara no han rebut els ordinadors per a l’alumnat 

d’ESO. 

 Un representant de les famílies de la concertada comenta que arran dels episodis de 

robatoris durant el curs passat a l’entorn de Maristes, no s’ha tornat a reforçar la seguretat ni 

presència policial. 

Es demanaran dades a la Guàrdia Urbana de les denúncies de robatoris als entorns escolars del 

Districte per tal de poder tenir una visió més concreta i ajustada de l’abast d’aquesta 

problemàtica. 



 
 
 
 

 

 La sra Maribel Madrid explica que l’increment del cost del transport ha estat de més 

del 50% i és una situació econòmicament insostenible per les famílies de l’escola que vénen de 

tota la ciutat. És difícil plantejar un transport combinat amb algun altre centre de la ciutat 

perquè la majoria de l’alumnat dels altres centres viu al districte de les Corts. 

 Es demana informació sobre les obres de la Masia de Can Rosés. 

Les obres s’iniciaran al setembre de 2022 i l’activitat s’iniciarà el curs 23-24. 

 Sobre el Pavelló de l’Illa, es demana que s’informi aviat sobre la solució que es 

plantejarà a les tres escoles que fan ús de la instal·lació per a les activitats d’educació física. 

El sr Jordi Guillén explica que ja s’ha cercat una solució però encara no la pot fer pública. 

 Sobre la problemàtica del transport públic al Ins Pedralbes, es farà un informe des de 

l’Àrea de Mobilitat. 

 El sr Agustí Ten demana que s’inclogui a les escoles concertades en la solució de 

mobilitat a Avinguda Esplugues. 

 

Sense més a tractar, s’aixeca la sessió a les 18.30h. 


