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1- Presentació 
 
 

El 14 de setembre passat va començar el curs escolar 2020-2021 marcat 

per les mesures d’organització per a la prevenció de la covid-19, amb un 

nou protocol per a la detecció i el control de casos positius, material de 

protecció als centres i reforç del servei de neteja.  

Des del mes de maig, al Districte hem treballat, conjuntament amb el 

Consorci d'Educació i les àrees municipals implicades, per localitzar espais 

addicionals per als centres educatius de les Corts que ho necessitessin. 

L’objectiu era que tots els centres puguin disposar de més espais tant per a 

l’aprenentatge com per a les estones de pati o el temps de migdia.  

Un cop definits els espais que des del Districte de les Corts es podien 

oferir, es va consultar tots els centres perquè fessin arribar les seves 

necessitats específiques, i així poder comptar tant amb espais interiors com 

exteriors, per poder cobrir les seves demandes.  

Per a la gestió d’aquests espais, s'ha activat l'Oficina Municipal d’Espais, 

que garanteix les cessions i usos prioritaris d'espai públic i d'equipaments. 

A les Corts, un total de dotze centres públics i concertats han demanat 

espais municipals o suport en la gestió dels accessos, atenent el fet que les 

entrades i sortides del centre han de ser esglaonades.  

En el marc de l’Oficina Municipal d’Espais, s’ha coordinat que durant les 

primeres setmanes del curs, la Guàrdia Urbana del districte doni suport en 

la gestió de les entrades i sortides dels centres educatius per consolidar les 

noves dinàmiques en els accessos al matí, al migdia i a la tarda. En aquest 

sentit, també s'ha habilitat senyalització especial a les zones d'accés als 

centres educatius per gestionar la mobilitat. Per facilitar aquesta gestió, des 
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de l’Ajuntament de Barcelona s’ha posat a disposició dels centres un 

paquet de senyalística temporal, cartells i tanques. 
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2- Ampliació dels espais exteriors per als centres educatius 
 

L’Ajuntament de Barcelona, a través dels districtes, col·labora en els plans 

d’organització dels centres educatius mitjançant la posada a disposició, a 

través de cessió temporal o parcial dels equipaments municipals o d’espai 

públic que, a través d’una valoració conjunta, es considerin indispensables 

per garantir el procés educatiu durant el curs 2020/2021, considerant tant 

les situacions de “normalitat” previstes per a l’inici del curs com els 

possibles escenaris més restrictius que es puguin produir en funció de 

l’evolució de la pandèmia i que siguin dictats per les autoritats competents.  

El Consorci d’Educació de Barcelona, conjuntament amb les direccions 

dels centres educatius, les persones responsables dels districtes i Territori i 

la Inspecció Educativa, han estat treballant amb l’objectiu d’identificar les 

necessitats dels centres educatius d’espais interiors i d’espai públic davant 

tres possibles escenaris: 1) situació de “normalitat” prevista al Pla 

d’actuació 2020/2021, establert pels departaments d’Educació i Salut, 2) 

situació de reducció de la ràtio d’alumnes per aula per una evolució 

negativa de la pandèmia i 3) establiment de vincles, més enllà dels derivats 

de la situació de la pandèmia i que persegueixen enfortir la relació entre els 

centres educatius i els barris, el que s’anomena “ciutat educadora”.  

Per tal de regular aquest treball conjunt amb les escoles s’ha establert un 

conveni de col·laboració que té per objectiu la formalització administrativa 

de les condicions de la cessió temporal d’aquests equipaments o espai 

públic per a ús educatiu. El conveni és a tres bandes: Districte, Consorci 

d’Educació de Barcelona i escola. 
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Districte de les Corts 

Per tal de garantir l’educació presencial, s’han posat a disposició dels 

centres educatius del districte setze espais, cinc dels quals en equipaments 

i onze a l’exterior. 

• Espais en equipaments: Centre Cívic Joan Oliver “Pere Quart”, serveis 

educatius CPR Les Corts (1 aula), Centre Cívic Tomasa Cuevas - Les 

Corts, Biblioteca Montserrat Abelló, espai d’entitats CFA Les Corts a 

Cristalleries Planell (1 espai). 

• Espais a l’exterior: plaça pista esportiva de Sòl de Baix, pista CEM Les 

Corts, plaça de Valdivia, plaça de Can Rosés, jardins de Sant Joan de 

Déu, futurs jardins d’Anglesola, jardins d’Europa, esplanada del pavelló 

Illa, plaça de Comas, jardins de Magalí, vorera del carrer de Deu i Mata, 

parc de Cervantes, jardins d’Ernest Lluch i jardins de Josep Munté. Així 

com els equipaments esportius: Pavelló Illa i CEM Arístides Maillol. 

 

Escola Duran i Bas: 
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Escola Anglesola: 

 

Escola Lavínia: 
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Escola Ítaca: 

 

Escola Pau Romeva: 
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Institut Les Corts: 

 

Escola Sant Ramon Nonat: 
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Escola Santa Teresa de Lisieux: 

 

Escola Thau: 
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Senyalització 

Els espais públics ocupats per infants en determinades franges del dia han 

estat senyalitzats per tal de conscienciar la població de les necessitats de 

conviure en una plaça o carrer en horari escolar. 

També els carrers que per motius d’ampliació d’espai per a les escoles han 

hagut de ser tallats temporalment (com per exemple la que es va realitzar 

al carrer Eugeni d’Ors, corresponent a l’escola Les Corts), han estat 

senyalitzats amb la informació corresponent a les mesures covid-19.  
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3- Protegim les escoles 
 

L’actual situació relacionada amb la pandèmia de la covid-19 obliga les 

escoles a prendre mesures per garantir les entrades i sortides de l’alumnat 

amb uns requeriments mínims de seguretat, especialment pel que fa al 

manteniment dels grups estables d’alumnes i evitar que aquests estiguin en 

contacte amb altres, amb la finalitat d’evitar una propagació massiva de la 

malaltia, que afectaria el desenvolupament normal de l’any escolar. 

 L’ampliació tàctica de les voreres és una mesura que ha posat en marxa 

l’Ajuntament de Barcelona per tal que els vianants puguin caminar amb 

més seguretat.  

Les escoles són llocs plens de vida, amb un gran volum de persones que hi 

van cada dia, entre alumnes, docents, pares i mares. Per això, els seus 

entorns han de ser llocs segurs i saludables, amb espais d'estada i joc i, 

també, on hi hagi menys contaminació. Amb aquest objectiu, Barcelona 

posa en marxa el projecte “Protegim les escoles”, que fins al 2023 

transformarà uns dos-cents entorns escolars. 

De cara a l’inici de l’any escolar 2020-2021, s’ha decidit fer una actuació a 

l’entorn de l’escola Pare Manyanet, al districte de les Corts, amb la finalitat 

de garantir la seguretat de la comunitat educativa i de la resta d’usuaris de 

la via pública. Aquesta actuació ha de recollir tots els principis dels diferents 

projectes que ja té en marxa l’Ajuntament de Barcelona en aquest tipus 

d’espais i, al mateix temps, garantir una mobilitat segura per part de la 

resta d’usuaris. 

L’Escola Pare Manyanet és l’únic centre educatiu del districte de les Corts 

que duu a terme la docència dels alumnes des de llar d’infants fins a 

batxillerat (alumnes de 0 a 18 anys). Aquest any hi ha 1.350 alumnes 

distribuïts entre tots els cicles educatius que proposa. 
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En dates anteriors, des de la Direcció del centre educatiu s’han posat en 

contacte amb diferents estaments del Districte per posar en coneixement la 

seva situació i sol·licitar una actuació que pugui ajudar a un inici escolar 

amb la màxima normalitat possible. Un informe exhaustiu de la Guàrdia 

Urbana del Districte va concloure la necessitat d’abordar una ampliació de 

voreres tàctiques per a aquest inici del curs escolar. 

 

L’Escola Pare Manyanet: 

 

Les voreres al voltant de l’escola tenen les mides següents: 

- Travessera de les Corts: 2,80 metres 

- Entença: 2,67 metres a la zona més estreta i 4,20 metres a la més ampla 
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Trav. les Corts                                                    C/ Entença 

 

Atenent l’actual situació epidemiològica, les característiques especifiques 

del centre educatiu i les peculiaritats de les vies afectades, es considera del 

tot necessari dur a terme una ampliació de voreres als punts següents: 

Carrer d’Entença: entre travessera de les Corts i carrer del Taquígraf 

Garriga 

Travessera de les Corts: entre carrer d’Entença i carrer del Prat d’en 

Rull 

 

Aquesta ampliació suposa la supressió de tots els estacionaments, tant de 

turismes com de motocicletes, dels dos carrers afectats. 

No hi ha afectació a la parada d’autobús, ja que existeix plataforma 

ampliada de la vorera. 

No hi ha afectació en l’ús dels contenidors de recollida selectiva 

d’escombraries. 

No afecta la distribució dels carrils de circulació de cap de les dues vies 

afectades. 
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4- Novetats de l’oferta educativa en primària i secundària 2020-2021 
 

A banda de tota la logística i els recursos desplegats als centres educatius 

per a la prevenció de la covid-19, hi ha altres novetats i aspectes que cal 

destacar d’aquest nou curs que iniciem. Aquest curs 2020-2021 porta 

alguns canvis pel que fa a l’oferta educativa de primària i secundària al 

districte de les Corts. 

D’una banda, l’escola Anglesola comença el seu primer curs amb tots els 

grups d’infantil i primària. El nou edifici que havia d’ocupar l’escola al carrer 

de Numància no ha pogut estar enllestit a causa de l’aturada de les obres 

durant el confinament, de manera que, provisionalment, els grups de P5 i 

de primer a sisè estaran a l’edifici de l’antiga escola Ausiàs March (i futur 

institut escola Plaça Comas) i els grups de P3 i P4 segueixen a la Masia de 

Can Rosés. La previsió, si no hi ha cap més entrebanc, és que les obres de 

l’edifici del carrer de Numància puguin acabar a finals d’any. 
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Paral·lelament, una altra novetat del curs és l’institut escola Plaça Comas, 

creat a partir del creixement de l’escola Les Corts. L’institut ocuparà l’edifici 

de la plaça de Comas que, ara com ara, i de manera circumstancial, és 

l’actual escola Anglesola (primària). 

Fins que no estiguin acabades les obres del nou edifici d’Anglesola, l’institut 

escola Plaça Comas tindrà els grups d’infantil, primària i 1r d’ESO a l’antiga 

escola Les Corts. Quan ja sigui possible, els grups d’ESO es traslladaran a 

la plaça de Comas. 

 

 

Per últim, un altre canvi que cal apuntar és que, respecte al curs passat, 

l’Institut Pedralbes passa de tenir sis grups a tenir-ne cinc. No obstant això, 

aquesta reducció de línies es veu compensada pel nou increment de dos 

grups a l’institut escola Plaça Comas.  

La resta d’oferta educativa del districte es manté igual que el curs anterior. 

Amb relació a l’oferta de P3, es reparteix entre catorze centres: set de 

públics i set de concertats, i pel que fa a primer d’ESO, es distribueix entre 

dotze centres, dels quals tres són públics. 
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- Centres educatius d’infantil-primària al districte, i oferta a P3: 
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- Centres educatius de secundària al districte, i oferta a primer d’ESO: 
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Pel que fa a les places, a P3 n’hi ha 800, 325 de les quals són públiques, i 

a primer d’ESO n’hi ha 990, 330 de les quals són públiques. 

 

Finalment, si analitzem el quadre de dades de matriculació, n’extraiem que 

a dia d’avui queden 25 places públiques vacants a P3 i 22 places vacants a 

primer d’ESO. 

 

- Dades de matriculació de P3 - centres públics (4/09/2020) 

 

 

- Dades de matriculació de primer d’ESO - centres públics (4/09/2020) 

 

 

 


