ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR DEL DISTRICTE DE LES CORTS.
DATA: 5 de març 2019
HORA: 18h
LLOC: Sala de reunions
Ordre del dia:
1. Consell Plenari Extraordinari del CEMD les Corts.
1.1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal del Districte de les Corts
1.2. Presentació del procés d’eleccions al Consell Escolar Municipal de Barcelona
1.3. Precs i preguntes
2. Consell Plenari Ordinari del CEMD les Corts
2.1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau
2.2. Creació de l’Institut Pedralbes per fusió del l’Institut Ausiàs Marc i l’Institut Joan
Boscà
2.3. Altres
Hi assisteixen:
Sra. Laura Cañadas
Sr. Xavier Cubells
Sra. Laia Miró
Sra. Gemma Verdés
Sr. Martí Boneta
Sr. Àngels Ventura
Sra. Montserrat Bassas
Sra. Cristina Bragulat
Sr. Alejandro Castán
Sr. Josep M. Descarrega
Sr. Joan Enric Bellet
Sr. Marc Faustino
Sr. Cristian Cañestro
Sr. Jorge Feijoó
Sr. Joan Josep Magaña
Sr. Miquel Alonso
Sra. Anna Vila del Águila
Sra. Saturnina Ruiz
Sra. Sofia Pessoa Karnakis
Sra. Montserrat Cerezo

Consellera d’Educació, presidenta delegada
del CEMD
Direcció SS PP i T Districte les Corts
Secretària CEMD les Corts
Consorci d’Educació
Consorci d’Educació
GMD
AE Les Corts UBAE
UGT
Ins. Ausiàs March
Ins. Joan Boscà
Ins. Joan Boscà
CUP
Escola Itaca
Ciudadanos
Ins. Ausiàs March
EBM Xiroi
Escola Sant Ramon Nonat
Sant Ramon - Sagrat Cor
Ins. Joan Boscà
EBM Can Bruixa

Sra. Sandra Fernández
Sra. Maria Teresa Busquets
Sr. Oriol Guim
Sr. Jordi Castellana
Sr. Xavier Cañigueral
Sra. Sonia Reina
Sra. Annabel Forner
Sra. Joana Ruiz
Sr. Gian-Lluís Ribechini
Sra. Isabel Madrid
Sra. Núria Vallduriola

EBM Can Bruixa
Maristes Sants- Les Corts
Plat. D’Entitats de discapacitats de les Corts
ERC
PP
C’s
Ins. Les Corts
Ins. Ausiàs March
Escola Ausiàs March
CEE Paideia
Ins. Ausiàs March

Desenvolupament de la sessió:
1. Consell Plenari Extraordinari del CEMD les Corts.
1.1. Constitució del nou Consell Escolar Municipal del Districte de les Corts
La consellera Sra. Laura Cañadas dóna la benvinguda als nous membres que formaran part del
Consell Escolar i acomiada als membres que deixen de ser-ho.
La consellera també informa de les comissions de treball de lleure educatiu i de convivència.
Es fa també una breu valoració del procés d’eleccions per a la constitució del nou consell
escolar de Districte que ha tingut lloc els últims mesos. Es considera que la introducció de la
votació electrònica ha significat una millora però també s’hi detecten mancances a resoldre,
com la inexistència d’un espai de trobada i exposició de la motivació dels diferents membres
elegibles a cadascuna de les assemblees de sector.
1.2. Presentació del procés d’eleccions al Consell Escolar Municipal de Barcelona
Albert Pérez, secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona explica que un cop
transcorregudes les eleccions al consell escolar de centres i les de Districte, toca el torn al
procés electoral de renovació del Consell Escolar de Ciutat. Informa que els membres dels
Consells Escolars de Districte dels sectors direccions, titularitats, PAS, professorat, famílies i
alumnat formen part del cens per a les eleccions i també anima a presentar candidatures.
Es reparteix una carta de l’Alcaldessa en què s’exposa el calendari del procés i els diferents
canals de participació.

2. Consell Plenari Ordinari del CEMD les Corts
2.1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si escau

La consellera Sra. Laura Cañadas procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior
(celebrada el 17 de desembre del 2018) incorporant una esmena proposada pel Sr. Jaume
Solans.
2.2. Creació de l’Institut Pedralbes per fusió del l’Institut Ausiàs Marc i l’Institut Joan
Boscà
La Sra. Núria Vallduriola, directora de l’Institut Ausiàs March, excusa l’assistència del Sr. Nacho
García, director del Joan Boscà.
Per tal de poder conèixer el projecte de forma més concreta, la Sra. Núria Vallduriola convida a
tothom a assistir a les portes obertes del nou projecte d’institut. Per primera vegada, aquestes
seran unes portes obertes en què no es posarà l’accent en les particularitats i diferències entre
els dos centres, sinó que lluny de la rivalitat, es presentarà una proposta basada en la
col·laboració i la suma de potencialitats.
S’explica que conjunturalment s’han produït diversos factors que han fet possible que aquest
fos el moment per a engegar aquest projecte i iniciar la fusió. Des de les dues direccions s’ha
recollit la proposta del Consorci com una oportunitat.
Es considera que qualsevol procés de fusió comporta unes dificultats i que allò que es pretén
és que puguin conviure els dos models d’instituts per als cursos a partir de 2n d’ESO però que
el nou alumnat que s’incorpori a 1r d’ESO ja s’iniciï amb el nou model “Institut Pedralbes”.
La voluntat és realitzar un acompanyament acurat dels grups que ja estaven a l’institut per tal
que es mantinguin aquelles particularitats per les quals van realitzar la seva elecció.
S’informa també que aquest matí a l’arribar als instituts ja no hi havia la paret que separava els
dos espais, així que la fusió cada cop és més propera (i físicament efectiva).
Es posa de manifest que es tracta d’un projecte que permetrà oferir la millor resposta
educativa alhora que permetrà revisar i millorar tot allò que ja s’estava fent.
La Sra. Gemma Verdés, directora de l’Àrea de Post-obligatoris del Consorci d’Educació, explica
la problemàtica existent de l’abandonament dels estudis en l’etapa del Batxillerat. Davant
d’aquesta preocupant realitat, la possibilitat d’ampliar l’oferta de batxillerats (incloure
l’artístic/escènic), l’ampliació d’estudis de llengües estrangeres i l’oferta de cicles de la família
d’informàtica (més incorporació de grup de matí) pot contribuir a revertir aquesta lògica.
El nou institut Pedralbes es preveu que esdevindrà un centre amb gran oferta postobligatòria:
-Possibilitat de cursar assignatures dels cicles des dels batxillerats
-Possibilitat de 3x2 (dos cicles formatius en tres anys)
El Sr. Xavier Cañigueral consulta quin ha estat el procés d’informació a famílies i escoles. La Sra.
Núria Vallduriola l’explica (informació al claustre, trucada a la presidenta de l’AMPA, carta a les

famílies, reunió amb AMPES al Districte, reunió amb les direccions de les escoles i reunions a
les escoles).
La presidenta de l’AMPA de l’Institut Ausiàs March, la Sra. Joana Ruiz, exposa la preocupació
que li han manifestat les famílies. Considera que aquest projecte l’hauria d’haver presentat el
Consorci d’Educació a les famílies.
Hi ha la consulta sobre la possibilitat d’un PFI. Es respon que es valora per a més endavant.
El Sr. Marc Faustino fa la petició de mantenir el debat i el seguiment d’aquest procés. Es farà la
consulta jurídica sobre si és possible seguir convocant consells escolars o algun tipus de
comissió de seguiment malgrat estar en període electoral.
Per part dels estudiants, la Sra. Sofia Pessoa considera que aquesta rivalitat entre els dos
centres ja fa molts anys que hauria d’haver acabat. Entén les preocupacions però considera
que la fusió serà positiva i per part dels estudiants intentaran apaivagar els neguit dels pares.
La Sra. Gemma Verdés informa que per a futurs cursos, es plantejarà la possibilitat d’oferir
Batxillerat Internacional.
La Sra. Joana Ruiz recalca que no dubta de l’excel·lència del projecte i de l’equip que el lidera,
però sí de l’ordre en què s’han succeït els esdeveniments i la planificació.
El Sr. Martí Boneta exposa que des del CRP juntament amb un altre referent del Consorci
d’Educació i Inspecció faran l’acompanyament per preparar aquest nou projecte per al nou 1r
d’ESO. Per iniciar un curs amb molta qualitat que arrenqui amb normalitat.
Es fa la consulta si es podrà tornar a incrementar una línia si fos necessari. Es respon que el
compromís és ampliar una línia si convé, però no necessàriament en el nou institut.
Es manifesta la disconformitat amb el nom provisional de l’Institut (“Pedralbes”) i es demana
que es dugui a terme un procés participatiu per escollir el nom definitiu.
Un altre tema que es planteja és la problemàtica del transport per accedir al nou institut.
El Sr. Joan Enric Bellet considera que el punt en què s’ha arribat, en part també és gràcies a la
rivalitat entre els dos instituts. Aquesta rivalitat va fer créixer els dos instituts per separat i ara
ha permès arribar al punt de la possibilitat de creació d’aquest gran institut.
El Sr. Josep Maria Descarrega, professor de l’Institut Joan Boscà, explica que tots els
entrebancs permeten pensar molt a fons en el projecte i el què s’està perfilant té molta
potencialitat.
Es realitza la consulta sobre si hi haurà coordinació entre primària i secundària. La resposta és
que sí, sobretot treballant per projectes i competències.
Es reitera el compromís de consultar de quina forma serà possible fer el seguiment del tema.
S’enviarà la convocatòria oportuna a tals efectes.

2.3. Altres
S’informa al plenari sobre la xerrada-taller sobre Feminismes i coeducació que es realitzarà el
13 de març, de 18h a 20h a l’Escola Can Fabra (Barcelona).
Sense més per tractar, s’aixeca la sessió a les 20.30 hores.

