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                                   CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 

 
      
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 11 DE JUNY DE 
2013 
 
A la ciutat de Sabadell, el dia 11 de juny de 2013, a les 7 de la tarda, es reuneix, amb 
convocatòria prèvia, el Ple del Consell al Casal Pere Quart 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. Carles Augé Serveis Educatius 
Sr. Josep Cantero Serveis Socials Ajuntament 
Sr. Josep Cots Mares/pares primària pública 
Sra. Raquel González Professorat sindicat CCOO 
Sr. Carles Marlés Grup Municipal d’IC-Verds 
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 
Sra. Rosa Roig Grup municipal de CIU 
Sra. Cuca Santos Grup municipal del PP 
 
 
Excusats 
Sra. Josefina Astigarra Escoles bressol privades 
Sra. Virgínia Domínguez Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sra. Isabel Montserrat Escoles d’adults 
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. Anna Baró 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. Dades sobre el procés de preinscripció a les escoles bressol públiques 

3. Projectes d’impuls a la lectura 

4. Aprovació de la proposta de dies de lliure disposició 

5. Seguiment del treball de la comissió d’àrees territorials d’influència 

6. Altres informacions: 

a. Activitats relacionades amb l’emprenedoria a les escoles 

7. Torn obert de paraules 

 

 

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

El President del Consell pregunta als assistents si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de 
la sessió anterior. Com no hi ha cap intervenció, es dóna per aprovada.  
 
 

2. Dades sobre el procés de preinscripció a les escole s bressol públiques  
 
El President del CEM passa la paraula a la Sra. Conxi Murillo, cap de l’Oficina Municipal 
d’Escoralització, per tal que presenti les dades relacionades amb el procés de 
preinscripció a les escoles bressol municipals, per al curs 2013-14. 
 
El termini de presentació de sol�licituds de preinscripció va acabar amb un total de 891 
sol�licituds rebudes per una oferta de 678 places. Un total de 13 sol�licituds més que el 
curs 12-13.  
 
Per nivells ha incrementat la demanda del grup 2-3, un total de 84 sol�licituds més, 
mentre que la demanda dels cursos inferiors s’ha reduït. La tendència iniciada fa uns 
anys de reducció del nombre de naixements té a veure amb aquesta reducció de la 
demanda, quasi 200 infants menys dels grups 1-2 i 2-3 en relació als infants del curs 
passat. 
 
La sobredemanda és inferior a la del curs anterior, 213 sol�licituds aquest curs, 405 el 
12-13. Per nivells la distribució de la demanda ha estat la següent: un 49% de les 
sol�licituds ha estat pel nivell d’1-2 anys, el 43% pel 2-3 i el 8% pel nivell 0-1.  
 
El nombre de sol�licituds rebudes per nivells ha estat: 
De 0-1 any, un total de 69 sol�licituds  
D’1-2 anys, un total de 432 sol�licituds 
De 2-3 anys, un total de 390 sol�licituds  
 
La sobredemanda ha estat desigual en relació als diferents centres, i per aquest motiu,  
encara hi ha alguna plaça vacant en alguna de les escoles. Com a novetat d’aquest 
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curs que començarà al setembre, el número de grups que faran jornada de matí s’ha 
incrementat considerablement, amb la intenció de donar resposta a la sol�licitud de 
flexibilitat horària manifestada per les famílies. 
 
El President li agraeix l’explicació i pregunta si els assistents tenen alguna pregunta o 
comentari a fer. No hi ha preguntes i es continua amb l’ordre del dia. 
 
 
 

3. Projectes d’impuls a la lectura 
 
 
El President del Consell explica que en el marc de les diverses accions que el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat està donant suport per tal de reduir el 
fracàs escolar, una de les línies de treball és la de projectes d’impuls de la lectura. Des 
de l’Ajuntament de Sabadell es considera molt important col�laborar amb els centres en 
aquesta fita i per aquest motiu ha cercat la complicitat de la Fundació Bofill i la xarxa 
de biblioteques municipals i posar en marxa un projecte experimental anomenat Lecxit, 
que pretén potenciar el gust per la lectura en la franja escolar obligatòria. Per aquest 
motiu, la Sra. Anna Baró, tècnica de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament explicarà 
en què consisteix el projecte.  
 
La Sra. Anna Baró explica que una bona comprensió lectora és imprescindible per 
assolir amb èxit els aprenentatges a l’escola però també per entendre millor el món 
que ens envolta.  Des de l’Ajuntament de Sabadell s’ha considerat que una de les línies 
de treball que s’han de potenciar si es vol impulsar l’èxit escolar, ha de ser fomentar 
entre els infants el gust per la lectura, en base a diversos formats i on els textos i 
llibres siguin una font de bons moments alhora que d’aprenentatge. 
 
En aquesta línia, l’Ajuntament considera de gran interès portar a terme el programa 
LECXIT lectura per a l’èxit educatiu de la Fundació Bofill, que comparteix aquests 
objectius i promou la millora de la comprensió lectora dels infants a través d’un suport 
individualitzat amb persones voluntàries, en trobades setmanals d’una hora de durada.  
 
Es tracta d’estar al costat dels infants en el procés de millora del seu hàbit lector, de 
motivar-los perquè en gaudeixin i trobin en la lectura una activitat lúdica mitjançant 
textos que els interessin, a l’hora que milloren les seves possibilitats d’èxit escolar.  
 
Aquest projecte de la Fundació Bofill s’ha adaptat a la realitat de Sabadell i com a tret 
diferencial les sessions individualitzades es portaran a terme a les Biblioteques 
Municipals, fora de l’horari escolar, d’octubre a maig. Aquesta activitat que s’emmarca 
dintre dels projectes d’impuls a la lectura del Pla de Biblioteques, comptarà amb els 
recursos bibliogràfics, els equipaments i el suport dels professionals que assessoraran 
als voluntaris/es sobre les lectures més adequades, els ritmes de treball, etc... 
 
La prova pilot del curs 2013-14 s’adreça als infants de 4t de primària de les escoles 
Calvet d’Estrella, Espronceda, Floresta i La Romànica. Les biblioteques municipals que 
hi participen són la del Nord i la del Sud. En la primera edició es preveu una 
participació d’una cinquantena d’alumnes. 
 
LECXIT Sabadell vol afavorir també els vincles entre l’escola, les famílies i la biblioteca 
més propera al centre educatiu de l’infant, per això es cercarà la seva complicitat de la 
família a l’hora de comprometre’s en l’assistència de l’infant, o de l’escola, fent una 
selecció prèvia i un seguiment de l’alumnat que hi participarà.  
 
En aquest projecte la figura del voluntariat és cabdal per al desenvolupament del 
programa. La seva tasca principal és la d’acompanyar l’infant en la millora de la seva 
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comprensió lectora i esdevenir un referent lector, una persona de confiança amb qui 
l’infant passa bones estones llegint. Qualsevol persona pot ser voluntari de LECXIT. 
L’únic requisit és ser major d’edat i tenir ganes de donar suport a l’educació d’un 
infant, creant amb ell un espai de confiança. Les persones interessades poden omplir el 
formulari disponible al portal municipal del Programa Sabadell Suma. 
 
La Sra. Rosa Roig pregunta si aquestes sessions individualitzades es faran dintre de 
l’horari lectiu.  
 
La Sra. Anna Baró respon que no. Aquesta activitat s’emmarca dintre de l’àmbit de les 
extraescolars. 
 
La Sra. Cuca Santos pregunta si no seria més fàcil fer l’activitat a la biblioteca de cada 
centre educatiu. 
 
La Sra. Montserrat Duran contesta que s’ha considerat que la tasca que pot realitzar 
d’acompanyament i d’assessorament els biblotecaris /es dels equipaments municipals 
servirà com a punt de referència. D’aquesta manera, també s’evita haver de contractar 
persones que facin aquesta figura a cada centre. 
 
 

4. Aprovació de la proposta de dies de lliure disposició 
 
La Secretària del Consell explica que la comissió permanent es va reunir i va valorar 
els següents aspectes: 
  
- al primer trimestre, el dia que potser provoca menys inconvenients a les famílies és 
afegir el dia de lliure disposició a un cap de setmana llarg i per aquest motiu, proposa 
el dia 4 de novembre de 2013 
  
- al segon trimestre hi ha la tradició de col�locar-lo el dilluns després de Carnestoltes i 
com no hi ha cap altra opció millor, es proposa el dia 3 de març de 2014 
  
- al tercer trimestre hi ha un pont clar: el 2 de maig de 2014 
 
Així doncs, i un cop escoltats els directors/es dels centres educatius es proposa com a 
dies de lliure disposició per al curs 2013-14 els dies: 4 de novembre del 2103, 3 de 
març i 2 de maig del 2014.   
 
El President pregunta als assistents si tothom està d’acord amb la proposta i aquesta 
s’aprova per consens. 
 
 
 

5. Seguiment del treball de la comissió d’àrees territ orials d’influència  
 
La Secretària del Consell explica que la comissió que està analitzant les àrees 
territorials d’influència s’ha reunit en diverses ocasions i precisament avui mateix ha 
tingut la seva última reunió. 
 
S’ha analitzat el model actual amb els aspectes positius i negatius que comporta, el 
marc legislatiu que ho determina, els models que s’aplica a d’altres ciutats similars a 
Sabadell i al plenari del mes d’octubre aportarà una proposta que doni resposta a les 
demandes que des de ja fa un temps s’ha rebut per part de la ciutadania. 
 
De moment, no es pot avançar més del model proposat ja que ara s’ha de treballar la 
proposta per poder-la presentar al mes d’octubre.  
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8. Altres informacions: 

 

a. Activitats relacionades amb l’emprenedoria a les es coles  

 
La Sra. Montserrat Duran explica que des de l’Ajuntament s’ha col�laborat en diverses 
activitats que tenen com a objectiu promoure qüestions relacionades amb 
l’emprenedoria a secundària, ja que es considera que ha de ser un element més de 
formació de la persona per tal d’assolir el seu èxit personal i professional. 
 
De cara al curs vinent s’ampliarà aquesta línia de treball a primària en col�laboració 
amb la Diputació de Barcelona. La proposta es engegar de manera experimental un 
projecte d’emprenedoria a dos centres de primària, concretament adreçat als alumnes 
de 5è i que consistirà, a grans trets, en la simulació de la creació d’una cooperativa per 
a la venda d’un producte. 
 
El projecte constarà d’una formació prèvia del professorat i de l’acompanyament al 
llarg de l’activitat. 
 
 

b. Convocatòria d’ajuts per a material escolar i llibres 
 
El President del Consell explica que des de l’’Ajuntament de Sabadell s’ha volgut 
col�laborar en la compra de material escolar i llibres de text pel curs 2013-2014, atesa 
la difícil situació econòmica de moltes famílies que, sovint, no poden fer front a la 
despesa que suposa la compra del material escolar. 
 
Aquesta mesura extraordinària s’ha pres després que la Generalitat de Catalunya hagi 
deixat de convocar els ajuts que habitualment feia. Fruit d’aquest fet, tant AMPAs com 
equips directius de diverses escoles i instituts han fet arribar a l’Ajuntament la 
preocupació que suposa assumir les despeses corresponents al cost dels impagats de 
les famílies que no poden assumir-ne el cost.  
 
La partida pressupostària que es destinarà als ajuts per a material escolar és de 
420.000 euros i beneficiarà a alumnes de primària i secundària obligatòria.  
 
Per concedir les prestacions s’ha sol�licitat la col�laboració dels centres educatius i dels 
Serveis Socials municipals amb la finalitat de detectar aquells infants i joves que poden 
tenir dificultats per fer front a aquesta despesa. 
 
Està previst que a principis de setembre, les famílies i els centres escolars sàpiguen si 
disposen de l’ajut i la seva quantia, per tal de planificar la compra del material. 
 
De manera complementària, si a l’inici de curs es constaten altres situacions de 
dificultat per a la compra del material escolar o dels llibres de text, s’atendrà igualment 
a les famílies afectades, mitjançant la intervenció habitual dels Serveis Socials 
municipals. 
 
El Sr. Carles Marlés comenta que la Generalitat està retallant subvencions a les 
persones en situació més desafavorides. 
 
El Sr. Ramon Burgués comenta que efectivament sap greu que es deixi d’invertir en 
Educació i que no es resolguin els problemes, però que en tot cas, l’Ajuntament vol 
intentar pal�liar, dintre de les seves possibilitats, les situacions que es van presentant. 
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c. Campanya “La fam no fa vacances” 

 
 
El Sr. Ramon Burgués explica que durant el mes de juny es realitzarà una campanya 
de recollida d’aliments per tal de garantir els lots d’alimentació que reparteix el Rebost 
Solidari per als mesos d’estiu. Aquests lots es complementaran amb un lot infantil i per 
tant, es demanaran aliments específics pels més petits (llet, galetes, etc...) 
 
La campanya es vol fer arribar a entitats de diferents tipus (culturals, socials...), 
escoles, esplais, clubs esportius i empreses, entre altres, vol animar el conjunt del 
teixit associatiu, econòmic i social perquè durant aquest mes de juny organitzin 
activitats o aprofitin les que ja tenen organitzades per recollir aliments (com ara festes 
de final de curs, activitats esportives, etc.).  
 
La detecció i el seguiment de les persones i/o famílies amb necessitats bàsiques la fan 
els Serveis Socials municipals que, en coordinació amb el Rebost, garanteixen una 
correcta utilització del servei. Així, el Rebost Solidari, a part de cobrir les necessitats 
bàsiques d'alimentació i de nutrició, desenvolupa també una important funció de 
detecció i de canalització dels usuaris cap als Serveis Socials municipals. A hores d’ara, 
el Rebost Solidari de Sabadell lliura lots d’aliments a unes 2.700 famílies al mes. 
 
El President del Consell comenta que cal agrair als professionals de l’ensenyament els 
esforços que han fet per tal de pal�liar determinades situacions que han detectat entre 
el seu alumnat. Des de la Regidoria d’Educació es vol estar al costat dels centres per 
anar trobant solucions adequades a cada realitat. 
 
 

9. Torn obert de paraula 
 

La Sra. Raquel González comenta que s’està començant a constatar que dintre dels 
centres es comença a diferenciar entre els alumnes que poden assistir a les sortides i 
els que no, i d’aquesta manera, la lluita per la cohesió social queda en un segon 
termini. Caldria cercar entre tots solucions que minimitzin els efectes d’aquesta 
situació, com ara potenciar i ampliar el número d’activitats gratuïtes al programa Ciutat 
i Escola. 
 
El Sr. Ramon Burgués contesta que efectivament és un tema preocupant i davant del 
qual cal cercar solucions que passin també per racionalitzar el tema de les sortides, 
buscar finançament extern per poder-les realitzar o fer activitats més focalitzades en 
els mateixos centres, per exemple. També seria interessant poder fer intercanvis de 
bones experiències o coordinar diferents centres perquè tirin endavant projectes 
comuns, etc...  
 
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 juny del 2013. 
 
 
 
 
 
 
La Secretària,   El President, 
Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 
 


