
 

 

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

DATA: 15 de juny 2020 
HORA: 17h 
LLOC: https://meet.jit.si/CEMDLesCorts 

 
Ordre del dia: 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si s’escau 
 

2. Informació Escola Anglesola 
 

3. Informació Institut-Escola Plaça Comas 
 

4. Primeres dades provisionals preinscripcions 
 

5. Horaris curs 2020-2021 
 

6. Altres. Torn de preguntes i aportacions 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió de l’anterior plenari del CEMD, si s’escau 
 

El conseller Sr. Jordi Guillén procedeix a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior (celebrada el 
3 de desembre del 2019). 

 
2. Informació Escola Anglesola 

 
El director de l’escola Anglesola, el Sr. Toni Otero informa que el nou edifici per a l’escola 
Anglesola al carrer Numància no estarà enllestit degut a l’endarreriment de les obres a causa del 
confinament. 

Explica també quina és la previsió organitzativa de l’escola de cara el nou curs. 
 

El Sr. Cristian Canestro consulta quan es deixarà Can Rosés per plantejar futurs usos. 
 

3. Informació Institut-Escola Plaça Comas 
 

La sra Dolors Gracia, directora de l’Institut-Escola Plaça Comas explica que el projecte educatiu 
ja està a punt però ara queda pendent veure com es distribuiran els alumnes als espais. 

 
Comenta també que tindran dues noves línies a 1r d’ESO. 

 
4. Primeres dades provisionals preinscripcions 



 

La sra Maica Jiménez, delegada territorial del Consorci d’Educació al districte de les Corts, 
informa que a P3 l’oferta i la demanda han estat molt equilibrades, tothom del Districte ha 
obtingut plaça. 

 
La sra Maribel Madrid, directora de l’escola Paideia, recorda que cal tenir en compte també els 
tres centres d’educació especial i que aquests sí que han tingut més demanda que places. 

 
El sr Cristian Canestro demana poder tenir accés a les dades de matriculació del Districte. 

 
El sr Gian Lluís Ribechini sol·licita tenir la informació sobre el nombre d’infants empadronats 
amb edat d’escolarització i també de 1r d’ESO. El fet de no ser obligatori el P3 ens podria donar 
una visió esbiaixada de la relació entre necessitat de places i demandes. 

 
La sra Montserrat Bassas pregunta si per al curs vinent es podrà comptar amb el Pavelló de l’Illa. 
El sr Jordi Guillén li respon que les obres estan pendents i s’engegaran quan es pugui, però 
encara no pot aportar dates concretes. Per ara està tot aturat i s’haurà de revisar degut a les 
circumstàncies actuals. Es compromet que tan bon punt tingui nova informació la farà arribar al 
consell. 

 
La sra Montserrat Bassas manifesta la preocupació sobre on podran fer les activitats esportives 
els infants. 

 
5. Horaris curs 2020-2021 

 
Davant la possibilitat que s’ha plantejat de modificar l’horari, escurçant l’hora de menjador 30 
minuts i avançant la sortida a les 16h, des del consell es demana que si succeeix l’escenari de 
qualsevol canvi organitzatiu d’aquest tipus, caldria activar un debat a nivell de comunitat 
educativa per abordar-ho i caldria temps per fer-ho bé. 

 
Així mateix, també es considera important que les entitats disposin del màxim d’autonomia per 
tal d’organitzar millor la gestió d’aquesta crisi d’emergència educativa. 

 
 

6. Altres. Torn de preguntes i aportacions 
 

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