
 
 
 
 
 

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

 

DATA: 4 de novembre 2021 

HORA: 17.30h 

LLOC: Saló del Consell (Plaça Comas 18) 

 

Ordre del dia: 

1.-Inici Curs 2021/2022 

Presentació de les dades d’inici de curs  

Intervencions realitzades del programa Protegim + Transformem Patis 

Informacions rellevants nou curs  

Inici curs per part dels centres educatius 

Inici curs de les activitats extraescolars (AFAs + Lleure educatiu) 

2.-Altres  

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Inici de curs 2021/2022 al districte de les Corts 

La sra Yolanda González presenta les dades de matriculació de la ciutat i del Districte de les 

Corts. 

Informa que la distribució de l’alumnat de P3 en centres públics ha incrementat una mica en 

relació el curs passat, ha passat de 51,6% a 52,6%. No obstant, en total, si contemplem tota la 

franja de 3 a 16 anys, el percentatge a la concertada és superior al de la pública (54,1%-45,9%): 

 

Així mateix, explica que si posem el focus al districte de les Corts, s’observa que hi ha hagut 

cert descens de matriculació en totes les etapes excepte a la ESO: 



 
 
 
 

 

 

Per altra banda, una dada que també s’apunta és la del nombre de sol·licituds d’admissió fora 

de període (curs 2021-2022), que el curs 2021-2022 és significativament superior als cursos 

anteriors (2238): 

 

Al districte de les Corts, les dades generals de matrícula són de 751 infants a P3 i 1084 a 1r 

d’ESO: 

 

Aquestes mateixes dades distribuïdes en funció de la titularitat són les següents: 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Com a dada  a destacar, durant aquest curs hi havia 300 infants menys a escolaritzar.  

Hi ha hagut una oferta de 13 grups a les escoles públiques i 19 a la concertada. 

Pel què fa a les places vacants, n’han quedat 21 de públiques i 26 de concertades. 

Pel què fa a les dades de 1r d’ESO, hi ha una oferta d’11 grups als centres públics i 25 als 

concertats. Pel què fa a les vacants, en queden 22 de públiques i 0 als instituts concertats. 

El sr. Gian Lluís Ribechini pregunta quin percentatge de l’alumnat escolaritzat a les Corts està 

empadronat a les Corts i quants en el pas de primària a secundària passen d ela pública a la 

concertada i viceversa.  



 
 
 
 
Així mateix, el sr. Oriol Boix consulta si la disminució observada a Districte i ciutat també es 

replica a escala de Catalunya. La sra Yolanda González li respon que sí, que es tracta d’un 

fenomen demogràfic general. 

 

Intervencions realitzades del programa Protegim + Transformem Patis 

La sra Laia Miró explica les diapositives que es varen presentar a l’últim consell de barri de les 

Corts: 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

La sra Sonia Benito comenta que considera que les jardineres grogues metàl·liques tenen com 

unes “orelles” perilloses. El conseller Jordi Guillén li explica que aquesta observació havia estat 

bastant estesa i s’havia estudiat la seguretat d’aquests elements. Per part del proveïdor s’ha 

garantit que són segurs. 

El sr Gian Lluís Ribechini considera que l’entorn de l’escola Anglesola ara és més perillós que 

abans de les intervencions del Protegim.  

S’explica que totes aquestes intervencions estan en revisió i avaluació a la Taula de Mobilitat 

del Districte. 



 
 
 
 
El sr Miquel Alonso apunta que l’emplaçament de l’aparcament de bicicletes de davant de 

l’escola Anglesola és poc segur. Es suggereix traslladar-lo al carrer Anglesola. 

La sra Yolanda González presenta el programa Transformem els patis i les intervencions dutes 

a terme a l’escola Duran i Bas. 

Des de l’escola Duran i Bas hi ha la queixa que no hi ha ombratge al pati arran de les 

intervencions de Transformem els patis. 

La sra Montserrat Bassas reivindica l’ús dels patis com a pistes esportives per a les activitats 

extraescolars i que aquests usos es tinguin en compte en els processos de transformació i 

millora dels patis escolars. 

El conseller explica que aquest és un debat que hi ha i que s’haurà d’intentar compatibilitzar 

tots els usos. 

El sr Oriol Guim agraeix les facilitats i l’arranjament dels espais dels aparcaments (càrrega i 

descàrrega) per les arribades de vehicles al matí al centre Esclat. 

Inici curs per part dels centres educatius i de les activitats extraescolars (AFAs + Lleure 

educatiu) 

La sra Montserrat Bassas explica que la davallada d’extraescolars experimentada degut a la 

pandèmia s’està revertint i s’està tornant a remuntar. També manifesta la preocupació en 

relació les obres al Pavelló de l’Illa en el sentit que caldrà reubicar moltes activitats de les 

entitats esportives del districte de les Corts. 

La sra Sonia Benito demana que es comparteixi l’ús de Can Rosés. El sr Jordi Guillén respon que 

està acordat i decidit que serà una escola bressol.  

I en relació als espais de pràctica esportiva, informa que una opció serà Bederrida. 

2. Altres 

El sr. Gian Lluís Ribechini demana reunió de l’AFA de l’Institut Pedralbes, Consorci d’Educació i 

Districte de les Corts per tractar sobre el funcionament de l’institut Pedralbes i valorar la fusió 

dels dos instituts. 

El sr. Miquel Alonso demana que s’agilitzin les petites actuacions als centres educatius perquè 

són poc importants però poden tenir una afectació en el funcionament del centre. Posa 

l’exemple de l’escola Anglesola que necessita un timbre a la porta d’entrada. 

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


