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                                     CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 

 
      
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 11 DE DESEMBRE 
DE 2012 
 
A la ciutat de Sabadell, el dia 11 de desembre de 2012, a les 7 de la tarda, es reuneix, 
amb convocatòria prèvia, el Ple del Consell a l’Escola Pau Casals de Sabadell, amb 
l’assistència de les persones següents: 
 
President 
Sr. Ramon Burgués  
 
Secretària 
Sra. Isabel Carrillo  
   

Vocals presents 
Sra. Yolanda Alvarez Directors/es primària pública 
Sr. Sergi Asensio Entitats de lleure  
Sra. Josefina Astigarra Escoles bressol privades 
Sr. Carles Augé Serveis Educatius 
Sr. Josep Cots Mares/pares primària pública 
Sr. Gregorio Fernández Professorat sindicat USOC 
Sra. Meritxell Fonts Consell del Districte 2n 
Sra. Carme Jalón Titulars centres concertats 
Sra. Aurora Murillo Entitats de lleure 
Sra. Sheila Ordóñez Escoles bressol municipals 
Sr. Juan Antonio Paleo Consell del Districte 1r 
Sr. Joan Palma Professorat primària pública 
Sr. Jesús Santiago Directors/es secundària pública 
Sra. Antònia Sierra Directors/es primària pública 
Sr. José Sierra Mares/pares secundària pública 
 
 
Excusats 
Sr. Joan Canadell Mares/pares centres concertats 
Sr. Josep Cantero Serveis Socials de l’Ajuntament 
Sra. Virgínia Domínguez Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sr. Joan Figueras Mares/pares centres concertats 
Sra. Isabel Montserrat Centres de formació d’adults 
Sra. Nicole Pans Grup Municipal del PP 
Sr. Manuel Robles Directors/es secundària pública 
 
 
 
Altres assistents 
Sra. Montse Duran Cap del servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sra. Conxi Murillo Tècnica del servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sra. Eulàlia Picas  Inspectora del Departament d’Ensenyament 
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Els temes per tractar que figuren a l’ordre del dia són els següents: 
 
 
ORDRE DEL DIA: 

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

2. Pressupost del departament d’Educació per a l’any 2013 

3. Àrees  territorials d’influència: 

o Proposta pel curs 2013-14 
o Proposta de futur 
 

4. Proposta de Carta Oberta al nou govern de la Generalitat 

5. Treball família-escola 

6. Seguiment de la comissió de les llengües estrangeres 

7. Altres informacions 

8. Torn obert de paraules 

 

Abans de començar la sessió, el President agraeix al Sr. Ildefons Cardó, director de 
l’Escola Espronceda, l’explicació que ha fet sobre diversos aspectes del seu centre que 
han servit perquè tots els membres del plenari puguin conèixer de primera ma quina és 
la realitat de l’alumnat i els projectes que porten a terme, i aprofita per agrair la tasca 
que estan realitzant i els anima a continuar en aquesta línia malgrat el difícil context 
que les escoles estan vivint. 
 
El President del Consell explica que arran de la publicació de l’avantprojecte de llei 
d’educació del govern central (LOMCE), aquest matí s’ha enviat a tots els membres del 
Consell un escrit de posicionament en contra d’aquest avantprojecte. Atès que ha estat 
un tema sobrevingut, es pregunta als assistents si estan d’acord d’incorporar-ho a 
l’ordre del dia de la sessió. Tothom hi està d’acord. 
 
El President pregunta si els assistents estan d’acord amb el contingut de l’escrit i amb 
el suport al Manifest de Somescola, al qual ja ens vam adherir al plenari del mes de 
febrer del 2011 i a les convocatòries que porti a terme aquesta entitat en relació a la 
defensa del model d’escola catalana. 
 
Tothom assenteix i per tant, es dóna per aprovat l’escrit.  
 

Es continua amb l’ordre del dia previst. 

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

El President del Consell comenta que la Sra. Virgínia Domínguez ha fet arribar una 
esmena a l’acta (la qual es llegeix) i comenta que si tothom està d’acord s’incorporarà 
a l’acta. Tothom assenteix i per tant, s’aprova l’acta amb la incorporació de l’esmena.  
 
 

2. Pressupost del departament d’Educació per a l’any 2 013 
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El President del Consell explica que tot i que va a aprovació al Ple del dia 21 de 
desembre, s’ha considerat interessant explicar quines seran les línies de treball 
generals que marcaran el pressupost de l’any 2013 a la Regidoria d’Educació. En el 
context actual, les prioritats del pressupost d’Educació han estat mantenir el servei de 
vigilància (consergeria) als centres educatius  i el pagament dels subministraments 
energètics. Tot i així, la resta de programes que es porten a terme fins al moment 
continuaran, ja que l’objectiu és el manteniment de tots els serveis.  
 
El President passa la paraula a la Sra. Montserrat Duran, cap del Servei d’Educació, qui 
explicarà les línies generals del pressupost el qual, com ja ha indicat el President, té 
dos objectius principals: la preservació dels programes i serveis i vetllar per l’equilibri 
entre sostenibilitat i qualitat dels serveis. 
 
El pressupost previst a Educació és de 12.022.333€, el que suposa un 7,78% del 
pressupost global municipal. Aquest import suposa una baixada respecte al 2012 que 
es deu bàsicament a una disminució de l’aportació de la Generalitat tant pel que fa a 
centres municipals com a serveis (OME, PEE...) i una optimització dels recursos 
humans.  
 
Les línies de treball bàsiques en les quals es centrarà el pressupost són: 
 

- planificació i escolarització 
- equipaments educatius i menjadors escolars 
- centres municipals 
- programes i serveis a la comunitat educativa 

 
Però cal tenir en compte que l’aportació municipal en l’àmbit educatiu va més enllà del 
pressupost directe d’Educació. Cal tenir en compte que la majoria de departaments 
municipals realitzen activitats i dediquen recursos vinculats a Educació, el que arriba a 
suposar un total de més de 4.400.000€: Medi Ambient i Sostenibilitat, Patrimoni, Drets 
Civils i Nova Ciutadania, Policia Municipal, Serveis Socials, Esports, Cultura, etc... 
 
A continuació farem un repàs per les línies d’actuació i quins projectes estan 
incorporats a cadascuna d’elles, tot i tenint en compte que la voluntat és continuar 
prestant els serveis introduint mesures de compensació perquè no es vegin afectats 
per la rebaixa de pressupost. 
 
En l’àmbit de la Planificació i escolarització: 
 

- Observatori permanent de la realitat educativa que es dedica a realitzar 
estadístiques, estudis, etc... que faciliten el coneixement de la realitat de la ciutat 
i permeten fer propostes que hi estiguin vinculades. 

- Oficina Municipal d’Escolarització 
- Educació al llarg de la vida 

 
En relació als Equipaments educatius i menjadors escolars, les actuacions es concreten 
en : 
 

- manteniment dels centres educatius 
- consums energètics i neteja 
- consergeria 
- ús social dels centres i suport de material (tarimes, cadires...) 
- continuïtat de la gestió unificada de menjadors 

 
Les partides destinades als Centres municipals tenen com a objectiu el manteniment 
dels serveis de la xarxa d’escoles bressol municipals, l’Escola Illa i l’Escola de Música i 
Conservatori Professional.  
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L’àmbit que recull un gran nombre d’activitats i serveis és el que està englobat al grup 
Programes i serveis a la comunitat educativa i acompanyament a l’escolaritat, en el 
que podem destacar: 
 

- impulsar l’èxit escolar i la transició al món laboral 
- promoure la relació dels centres educatius amb l’entorn 
- potenciar l’educació en el lleure: activitats extraescolars i entitats de lleure 
- la participació als consells escolars de centre i el propi Consell Escolar Municipal 

 
El President comenta que aquestes són les línies generals en les quals s’invertirà el 
pressupost d’Educació. Pregunta si algú té alguna qüestió a plantejar ja que es pot 
entrar en detall si algú està interessat en conèixer alguna dada específica d’algun dels 
àmbits. 
 
 
 

3. Àrees  territorials d’influència 
 

 
El President comenta que avui es porta a consulta del Consell Escolar Municipal una 
proposta de l’Ajuntament sobre una modificació de les àrees territorials d’influència que 
seria d’aplicació per al curs 2013-14. 
 
També es plantejarà la creació d’una comissió de treball per tal que pugui analitzar al 
llarg d’aquest curs el model actual d’aquestes àrees, per tal que es plantegi la 
continuació de l’actual o es proposin nous models a la ciutat. 
 
Cal tenir en compte que les propostes que avui es plantejaran al Consell han de ser 
aprovades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat que és qui té la 
competència corresponent.  
 
Per tal de presentar les propostes, el President passa la paraula a la Sra. Conxi Murillo, 
cap de l’Oficina Municipal d’Escolarització. 
 
La Sra. Conxi Murillo explica que aquesta proposta és fruit de diverses demandes de 
famílies que han posat de manifest que determinades zones de la ciutat només 
ofereixen la possibilitat de triar bé un centre públic o un centre concertat. Per tal de 
donar resposta a aquesta situació es proposa: 
 
- a la zona Can Feu Est, les famílies només tenen un centre públic (Escola Arraona) 
amb màxima puntuació i atenen l'anàlisi que s'ha fet de les tendències d'escolarització 
de la zona, es proposa que les famílies d'aquesta zona també tinguin màxima 
puntuació per accedir a l'Escola Catalunya. 
 
- a la zona de Sant Oleguer només tenen possibilitat d'optar a un centre concertat 
(Col�legi Salesians Sabadell), per tant es proposa que també tinguin màxima puntuació 
per accedir al Col�legi Mare de Deu de la Salut. 
 
- a la zona de Poble Nou i la Serra que fins ara eren dues zones, s'unifica i per tant, les 
famílies podran optar a tres centres: Escola Juan Ramón Jiménez, Escola Agnès 
Armengol i Escola Joan Montllor. 
 
El Sr. Joan Palma comenta que potser les línies que determinen les àrees d’influència 
haurien de ser més permeables o més àmplies per poder donar resposta a 
determinades situacions que es produeixen quan un centre educatiu està fora d’una 
zona només per qüestions de metres. 
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La Sra. Montserrat Duran comenta que aquest és un debat molt interessant i que per 
aquest motiu es proposa la creació d’una comissió de treball que tractarà en 
profunditat aquest tema. Les propostes que avui es porten a aprovació són canvis 
concrets que afectaran a la preinscripció del proper curs. 
 
La Sra. Yolanda Alvarez comenta que la incorporació de l’Escola Catalunya a la zona de 
Can Feu podria perjudicar a l’Escola Arraona. 
 
El Sr. Ramon Burgués contesta que el director territorial es qui decideix sobre les zones 
d’influència, un cop escoltats els directors i l’Ajuntament. Per aquest motiu, seria 
convenient que els directors/es facin arribar el seu parer sobre aquesta proposta.  
 
Finalment es pregunta sobre l’aprovació de la proposta de modificació d’àrees 
territorials, i tothom assenteix, per tant, es dóna per aprovada. 
Continuant amb aquest tema, i tenint en compte que s'han posat de manifest en 
diverses ocasions qüestions relacionades amb les mateixes, es proposa al plenari la 
creació d'una comissió de treball per analitzar, al llarg d'aquest curs, el model de 
zonificació de les àrees territorials d'influència que estan vigents a la nostra ciutat. Es 
tracta de valorar aspectes relacionats amb el model actual, així com analitzar altres 
possibles models i la seva viabilitat a la nostra realitat.  
 
Com és habitual al CEM, les comissions són obertes, i per tant, s’enviarà la informació 
sobre la creació de la comissió a tota la comunitat educativa, per tal que participin les 
persones que hi puguin estar interessades. 
 
 

4. Proposta de Carta Oberta al nou govern de la Genera litat  
 

 
El President explica que tots els assistents han rebut per correu electrònic una proposta 
de Carta oberta a la Generalitat de Catalunya, que ha estat consensuada a la comissió 
permanent. 
 
Es tracta d’aprofitar la situació del canvi de govern per fer arribar un escrit que reculli 
quines són les inquietuds de la comunitat educativa de Sabadell envers la situació de 
l’ensenyament i al mateix temps, i quines línies hauria de recollir la política del 
Departament. 
 
Es tracta d’un text que pretén tenir un caire general que permeti que tots els col�lectius 
es puguin sentir identificats i que posi de manifest la necessitat de negociar i d’arribar 
a consensos per poder tirar endavant amb un projecte comú. 
 
Per tal de donar més pes a la Carta, es recolliran adhesions de centres educatius, 
particulars, entitats ciutadanes, etc.. a través de la pàgina web d’Educació. 
 
El President comenta que s’han incorporat algunes modificacions que es van fer arribar 
per part dels membres del plenari i pregunta si tothom està d’acord en aprovar-la. 
S’aprova per consens. 
 
 

5. Treball família-escola 
 

La Sra. Montserrat Duran explica que es porta a discussió del Consell el model de 
treball que es potencia a la regidoria d’Educació en relació al treball família-escola. Ja 
fa uns cursos s’ha anat canviant el model: des de les xerrades adreçades a famílies 
que es feien al Casal Pere Quart a nivell de tota la ciutat, a la descentralització del 
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catàleg de xerrades que s’organitzaven en funció de les peticions dels centres 
educatius, al model actual que prioritza la vinculació entre les activitats adreçades a 
famílies i el treball que s’està desenvolupant als centres. 
 
En aquesta línia de treball, cal detectar quins són els nuclis d’interès de cada comunitat 
educativa, i adaptar els models i les activitats a aquests interessos, per tal que les 
activitats que es realitzin estiguin connectades a la realitat de cada escola.  
 
La Sra. Montserrat Duran mostra la pàgina web Familia Educació que s’ha creat i on es 
poden consultar diferents informacions: activitats adreçades directament als infants i 
joves, activitats que es poden realitzar en família i aquells projectes impulsats per la 
regidoria d’Educació que relacionen els aprenentatges dels infants amb alguna activitat 
que pugui realitzar tota la família. 
 
L’objectiu d’avui era explicar quin és aquest model i obrir la possibilitat que els 
membres del plenari facin arribar aportacions i idees sobre aquesta qüestió i sobre les 
millores que es puguin incorporar. 
 
 

6. Seguiment de la comissió de llengües estrangeres 

 
La Secretària del Consell explica que tal i com es va acordar al plenari del mes 
d’octubre, es va enviar informació a tota la comunitat educativa sobre la creació de la 
comissió i la resposta ha estat molt positiva. Hi ha representants de tots els nivells 
educatius i professorat vinculat a l’ensenyament de les llengües de centres públics i 
concertats. 
 
La primera reunió de la comissió està prevista pel dia 15 de gener.  
 
 
 
 

7. Torn obert de paraula 

 
El President pregunta si hi ha alguna pregunta o algun comentari a fer per part dels 
assistents. Atès que no hi ha cap altre tema a tractar, el President dóna per acabada la 
sessió a dos quarts de nou del vespre del dia 11 de desembre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
La Secretària,   El President, 
Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 

 
 


