
 
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE LES CORTS. 
 
DATA: 3 de desembre 2019 
HORA: 18h 
LLOC: Sala de reunions 
 
Ordre del dia: 

1. Constitució de la Plenària del consell Escolar del Districte de les Corts 
2. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau 
3. Informació dades inici de curs 
4. Informació sobre el futur de l’edifici de l’Escola Ausiàs March 
5. Seguiment fusió escola Anglesola/Ausiàs March i previsió del calendari d’obres 
6. Seguiment de l’inici de curs del nou Institut Pedralbes 
7. Altres informacions. Torn de preguntes i aportacions 

Hi assisteixen: 

Sr. Jordi Guillén President delegat del CEMD 
Sr. Xavier Cubells Direcció SS PP i T Districte les Corts 
Sra. Laia Miró  Secretària CEMD les Corts 
Sra. Annabel Forner Ins. Les Corts 
Sra. Maica Jiménez Consorci d’Educació 
Sr. Gian-Lluís Ribechini Escola Ausiàs March 
Sra. Cristina Bragulat UGT 
Sra. Montserrat Bassas AE Les Corts 
Sra. M. Teresa Busquets Maristes Sants-Les Corts 
Sr. Cristian Cañestro Escola Ítaca 
Sr. Oriol Boix UPC 
Sra. Carme Poll Escola Anglesola 
Sra. Gemma Abad Escola Anglesola 
Sra. Núria Vallduriola Ins. Ausiàs March 
Sra. Elisabet Bercial ERC 
Sr. Javier Erausquin BxCanvi 
Sr. Miquel Alonso EBM Xiroi 
Sr. Àlex Castán Ins. Ausiàs March 
Sr. Ivan Condés JuntsxCat 
Sra. Mercè Castells Escola Ítaca 
Sra. Saturnina Ruiz Sant Ramon-Sagrat Cor 
Sr. Javier Edrosa Cs 
Sra. Montserrat Cerezo EBM Can Bruixa 
Sra. Sandra Fernández EBM Can Bruixa (AFA) 
Sra. Silvia Pérez Escola Itaca 
Sr. Martí Boneta CRP les Corts 
Sr. Jaume Solans Inspecció Educativa 
Sr. Oriol Guim Esclat 
Sr. Carlos Hornero PSC 



 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 

1. Constitució de la Plenària del consell Escolar del Districte de les Corts 

Es realitza una roda de presentacions de totes les persones assistents al plenari. Es constitueix 
el nou Consell Escolar de Districte de les Corts amb la incorporació del Sr. Jordi Guillén a la 
presidència en substitució de la Sra. Laura Cañadas. 

2. 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 20 de maig de 2019. 

3. Informació dades inici de curs 

Amb el suport de la presentació de les següents diapositives, la Sra Maica Jiménez explica les 
dades del curs 2019/2020 al Districte de les Corts: 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

4. Informació sobre el futur de l’edifici de l’Escola Ausiàs March 

La Sra. Maica Jiménez i el Sr. Jaume Solans expliquen que davant la necessitat de secundària al 
Districte de les Corts i la manca de places públiques, des del Consorci d’Educació s’està 
treballant perquè l’edifici de l’Escola Ausiàs March sigui un centre de secundària. Tot i que la 
forma final que tindrà aquest nou centre no està del tot definida perquè hi ha molts 
condicionants i requisits a tenir en compte, el què està segur és que es tractarà d’oferta 
educativa per al curs vinent i que serà de secundària. Es preveu, si tot avança com deuria, que 
en el proper consell escolar ja es podrà donar la informació definitiva. 

La idea en què s’està treballant és que siguin dues línies i d’ESO.  

El Senyor Gian-Lluís Ribechini explica que recorda que en una reunió que van dur a terme a 
l’Escola Ausiàs March amb el Consorci d’Educació se’ls va informar que es faria un 2+2 
(ESO+Batx) i demana si hi ha un informe que avali el què se’ls va comentar perquè ara s’està 
parlant de 2+0 (només ESO). Així mateix, també qüestiona com es resoldrà la manca d’espai 
perquè li consta que un institut ha de tenir com a mínim 900m2 de pati. 

La Sra. Maica Jiménez informa que no tenia constància del què ha explicat el Sr. Gian Lluís 
Ribechini. En qualsevol cas, la decisió definitva sobre el futur de l’edifici de l’escola Ausiàs 
March es prendrà entre desembre i gener, i per tant és imminent. 

5. Seguiment fusió escola Anglesola/Ausiàs March i previsió del calendari d’obres 

S’introdueix aquest punt informant sobre les obres del nou edifici de l’Escola Anglesola. La Sra. 
Maica Jiménez explica que tot avança segons previsió de calendari. Ja s’ha fet la cimentació i 
aviat es començarà a aixecar l’edifici i haurà d’estar acabat a finals de juny com s’ha previst. 

La Sra. Maica Jiménez proposa convidar al proper Consell Escolar als alumnes de l’Escola Ausiàs 
March perquè expliquin l’evolució, ja que estan fent seguiment de les obres. Així mateix, 
també es podria convidar a algun tècnic que estigui treballant en aquesta obra per poder 
resoldre els dubtes més concrets que sorgeixen al consell. 



 
 
 
 
En relació als casals d’estiu, des de les famílies es planteja que caldrà buscar un espai  on 
realitzar el casal d’estiu si es pretén fer-lo conjuntament amb els alumnes d’Ausiàs March i 
Anglesola. És una mica urgent perquè el període d’homologació s’inicia el mes de gener. 

En relació a la fusió de les dues escoles, s’han creat comissions de treball: 

• Comissió tècnica: Formada pels equips directius dels dos centres. Treballa totes 
aquelles qüestions que generin dubtes (administratius, econòmics, de tancament, etc.) 
i que s’hagin de resoldre en aquest procés. 
 

• Comissió famílies:  Formada per famílies de les dues escoles i tracta temes que 
impliquen a les famílies (casals d’estiu, atenció a la diversitat...) 
 

• Comissió de mestres:  Formada per mestres de les dues escoles i que es coordinen per 
realitzar activitats conjuntes al llarg d’aquest curs. 
 
6. Seguiment de l’inici de curs del nou Institut Pedralbes 

Pren la paraula la Sra. Núria Vallduriola, codirectora de l’Institut Pedralbes. Explica que ja s’ha 
produït la fusió. Es fa palès un funcionament diferent entre els grups de 1r ESO i 1r Batxillerat i 
la resta de cursos, ja que són les noves promocions del Pedralbes. Dels altres cursos es procura 
mantenir els compromisos adquirits en l’inici dels estudis dels alumnes. 

Explica que hi ha una nova AFA constituïda amb membres procedents dels dos anteriors 
instituts. Destaca molta coordinació i treball en comissions. Des de l’AFA també es canalitzen 
molts dubtes de les famílies. 

A nivell de claustres, els canvis han generat certa inestabilitat i per aquest motiu s’està 
gestionant i frenant una mica el ritme per poder fer bé aquest acompanyament. 

S’han hagut de modificar alguns aspectes dels plantejats inicialment degut a la complexitat del 
procés ja que el Pedralbes és un institut molt gran (amb 1500 alumnes i 140 docents). 

Pel què fa a les obres, es varen acabar a termini però també hi ha hagut dificultats en 
infraestructures. S’han hagut de posposar projectes però no s’hi renunciarà. Hi ha molta 
col·laboració, suport i bona voluntat. 

En definitiva es tracta d’un projecte que implica moltíssima feina i dedicació, desencadena 
alguns entrebancs però s’acompanya amb molta il·lusió per part de la comunitat educativa 
(direccions, docents, alumnes, famílies...). 

El Batxillerat artístic comptarà amb el suport de l’EMAV i el Tantarantana. Ja està en 
funcionament. 

El cicle formatiu de videojocs i el PFI estan funcionant molt bé. 

El tema del canvi de nom està aturat durant aquest curs. El procés participatiu per al canvi de 
nom es durà a terme amb les futures promocions. 



 
 
 
 
El Sr. Gian-Lluís Ribechini consulta quina ha estat la dotació econòmica extra que s’ha atorgat 
per a aquest procés de fusió. La Sra. Núria Vallduriola explica que es va dur a terme l’obra per 
unir els dos instituts que estaven separats per un mur i la resta d’intervencions s’estan duent a 
terme amb el romanent que tenien i, quan sigui necessari, si cal, intervindrà el Consorci. 

Finalment, la Sra Núria Vallduriola informa que ha sol·licitat la reforma de la sala d’actes per al 
Batxillerat Artístic. 

7. Altres. Torn de preguntes i aportacions 

La Sra. Núria Vallduriola explica que tenen un problema pel gran nombre d’alumnes a les 
entrades i sortides de l’Institut Pedralbes. Molts d’aquests alumnes vénen en patinet elèctric i 
la previsió és que a la tornada de vacances en vindran molts més perquè els el regalaran per 
Nadal. Es demana que per evitar possibles accidents amb els patinets (que van a molta 
velocitat i hi ha un gran desnivell) podria haver més presència d’agents de la Guàrdia Urbana.  

La Sra Montserrat Cerezo també comenta que a l’Escola Bressol Can Bruixa es troben també 
amb problemes amb els patinets de les famílies. 

La Sra Annabel Forner demana que a Travessera de les Corts es senyalitzi d’alguna manera 
visible que allà hi ha l’Institut les Corts perquè es redueixi la velocitat en aquell tram. 

El Sr Cristian Canestro pregunta què s’ha treballat en relació els temes de mobilitat que 
s’havien tractat en altres consells escolars (com el de la freqüència dels busos que pugen cap a 
l’Institut Pedralbes). També apunta que podran ser conflictives les entrades i sortides de la 
futura escola Anglesola perquè a Numància hi ha molt trànsit i alhora s’hi sumen les 
incorporacions des del carrer Anglesola. Pregunta si hi haurà algun tipus de regulació en 
aquest sentit. Així mateix, comenta que existeix un índex de contaminació molt alt degut a 
aquest trànsit. 

També es consulta què hi haurà al solar que a dia d’avui està tancat amb anuncis de La llave de 
oro. 

El Sr. Jordi Guillén respon a les diferents consultes:  

• Pel què fa als patinets i a les senyalitzacions a l’institut les Corts, es tractarà a la 
propera Taula de Mobilitat. Ja traslladarà els acords. 

• Pel què fa a la freqüència dels busos, aquest tema el plantejarà a la propera Taula de 
mobilitat. 

• En relació a la contaminació de l’entorn d’Ítaca i Anglesola, el Sr Jordi Guillén explica 
que a partir de l’1 d’abril s’hauran de començar a constatar els resultats de la mesura 
de la Zona de Baixes Emissions. 

Una altra consulta que es planteja és què passarà amb la parada d’autocars que hi ha just del 
futur edifici de l’Escola Anglesola. 

• Aquest tema també s’abordarà a la Taula de mobilitat. 



 
 
 
 

• Pel què fa a les propostes de pacificació de les zones escolars es treballaran i 
plantejaran a nivell de ciutat 

També es consulta quin serà el futur de l’edifici de Can Rosés. La Sra Montserrat Bassas 
recorda que s’havia treballat amb la idea de dur a terme una ampliació d’Itaca. La Sra Sílvia 
Pérez també fa esment a aquest compromís assumit en el passat. 

• A dia d’avui, la única informació que hi ha és que serà un equipament educatiu. S’està 
estudiant bé l’espai i les possibilitats segons la normativa. 

El Sr Miquel Alonso explica que hi ha unes demandes de seguretat a l’EBM Xiroi que no s’estan 
resolent i això genera una situació de risc en el funcionament de l’escola. S’enviarà el llistat 
d’incidències a la Sra Maica Jiménez perquè les derivi a qui correspongui del Consorci 
d’Educació. 

La Sra Montserrat Cerezo consulta per la futura escola bressol del carrer Roger però ningú del 
Consell en té informació perquè correspon al districte de Sants-Montjuic. Així mateix, la Sra 
Montserrat Cerezo també manifesta la necessitat d’una nova escola bressol pública al Districte 
de les Corts. 

Sense més per tractar, s’aixeca la sessió a les 19.30 hores. 

 

 


