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                                    CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 

 
      
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 10 DE DESEMBRE 
DE 2013 
 
A la ciutat de Sabadell, el dia 10 de desembre de 2013, a les 7 de la tarda, es reuneix, 
amb convocatòria prèvia, el Ple del Consell a l’Escola Miquel Martí i Pol de Sabadell, 
amb l’assistència de les persones següents: 
 
President 
Sr. Ramon Burgués  
 
Secretària 
Sra. Isabel Carrillo  
   

Vocals presents 
Sra. Yolanda Álvarez  Directors/es primària pública 
Sra. Josefina Astigarra  Escoles bressol privades 
Sr. Josep Cantero  Serveis Socials de l’Ajuntament 
Sra. Mònica Clols    Pares/mares centres concertats 
Sra. Virgínia Domínguez  Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sra. Raquel González  Professorat sindicat CCOO 
Sra. Clara López    Mares/pares primària pública 
Sr. Carles Marlés  Grup municipal d’IC-Verds 
Sra. Isabel Montserrat  Centres de formació d’adults 
Sr. Juan Antonio Paleo  Consell del Districte 1r 
Sr. Joan Palma  Professorat primària pública 
Sr. Sergi Pasqual    Professorat primària pública 
Sra. Emma Pedrol    Mares/pares primària pública 
Sra. Eva Prat     Consell del districte 4t 
Sr. Jesús Santiago  Directors/es secundària pública 
Sra. Cuca Santos    Grup municipal del PP 
Sra. Antònia Sierra    Directors/es primària pública 
Sr. Pol Ureta     Alumnat secundària concertada 
                       
Excusats 
Sr. Carles Augé    Serveis Educatius 
Sr. Josep Cots  Mares/pares primària pública 
Sr. Gregorio Fernández   Professorat sindicat USOC 
Sra. Marta Freixas    Alumnat centres concertats 
 
 
Altres assistents 
Sra. Montse Duran  Cap del servei d’Educació de l’Ajuntament 
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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. Aprovació de la proposta de modificació del model de les àrees territorials de 

proximitat 

3. Formació de persones adultes a Sabadell 

4. La Xarxa de la Infància 0-3  

5. Altres informacions: 

a. Concurs English Clips 

b. Programa Lecxit 

6. Torn obert de paraules 

 

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

El President del Consell pregunta als assistents si han rebut l’esborrany de l’acta i si 
tenen algun comentari o esmena a fer a la mateixa. La Sra. Virgínia Domínguez 
comenta que va enviar unes esmenes a l’acta, i la Secretària confirma que s’han 
incorporat al redactat final. Un cop resolta aquesta esmena, el President pregunta als 
assistents si s’aprova l’acta de la sessió anterior, tothom assenteix i per tant, s’aprova 
l’acta amb l’esmena corresponent.  
 
 

2. Aprovació de la proposta de modificació del model de les àrees 
territorials de proximitat 

 
El President del Consell explica que a la sessió plenària del mes d’octubre es va 
presentar la proposta de modificació del model de les àrees territorials de proximitat 
plantejat per la comissió del CEM.  
 
Si avui s’aprova la proposta final, s’enviarà als Serveis territorials d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya que tenen la competència per aprovar-lo definitivament i 
impulsar la seva aplicació. 
 
La Secretària del CEM explica resumidament quines eren les propostes de la comissió: 
 

- Mantenir la divisió territorial del municipi configurant un dibuix de 12 zones 
poligonals a la ciutat (una zona menys que el model actual, ja que s’ha unificat en 
una sola zona Can Feu Oest i Can Feu Est) 

 
- Les famílies residents a cada zona tindran màxima puntuació per accedir: 

� als 3 centres públics i 3 centres concertats més propers al domicili al�legat, 
siguin o no de la seva zona d’influència 

� als centres que hi hagi emplaçats a la seva zona d’influència  
 
Un cop comentada novament la proposta i aclarits els dubtes que van sorgir arran de 
l’explicació que es va fer a l’anterior plenari, la representant del Grup municipal 
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d’Entesa per Sabadell retira l’al�legació que van presentar. De tota manera, la Sra. 
Virgínia Domínguez comenta que caldria modificar el redactat del document que consta 
al web per tal d’evitar males interpretacions, ja que no queda del tota clara la 
proposta.  
 
El President del Consell pregunta als assistents si estan d’acord en aprovar la proposta 
de la comissió, i en no haver vots en contra, s’aprova per unanimitat.  
 
 

3. Formació de persones adultes a Sabadell 
 

El President del Consell explica que, tal i com es va acordar al plenari del mes 
d’octubre, a cada sessió del Consell s’intentarà que els representats puguin explicar 
quina és la situació actual del seu sector, quines són les seves principals preocupacions 
i els reptes de futur. 
 
En aquest cas, la representant dels centres de formació de persones adultes, Sra. 
Isabel Montserrat, comenta que a Sabadell hi ha quatre escoles d’adults que ofereixen 
una formativa variada que vol ser una segona oportunitat per aquelles persones que en 
el seu moment no van poder completar la seva formació. 
 
En general l’oferta formativa que s’ofereix és: 
 

• Etapa instrumental: es tracta d’una formació bàsica a la qual assisteixen 
bàsicament persones grans i persones nouvingudes que no van poder estudiar 
als seus països d’origen. 

• ESO en dos anys. Es tracta d’uns ensenyaments que es poden cursar de forma 
presencial i també a través de l’IOC i que durant tot el curs reben matrícula 
viva, ja que les situacions personals dels alumnes són molt canviants i hi ha 
bastant moviment de matrícula. En aquest cas el tipus d’alumnat ha anat 
variant i en els darrers cursos es troben amb molts alumnes joves que no han 
acabat a l’institut i s’incorporen a les escoles d’adults.  

• Preparació per a les proves d’accés als cicles de grau mitjà i grau superior.  
• Proves per majors de 25 anys. 
• Català, castellà, anglès, informàtica 

 
En general, totes les places ofertades es cobreixen i en alguns casos hi ha falta de 
places, com per exemple als grups de preparació de les proves d’accés a cicles 
superiors.  
 
La Sra. Virgínia Domínguez pregunta quin és el grau d’abandonament de l’alumnat de 
les escoles d’adults. 
 
La Sra. Isabel Montserrat comenta que a l’ESO, si l’alumnat ja té una base i uns 
objectius clars és més fàcil que acabin els estudis. Al voltant del 75% dels que 
comencen acaben obtenint el graduat en ESO. El moment de major abandonament és 
al primer curs, ja que són molt joves i la dinàmica de treball és diferent de l’institut. Un 
cop superen el primer curs, la majoria aconsegueix graduar-se. A l’etapa instrumental i 
català i castellà són els cursos on hi ha més mobilitat, perquè solen ser alumnes amb 
una situació poc estable que no els permet certa continuïtat. 
 
El President del Consel agraeix a la Sra. Isabel Montserrat la informació que ofert a la 
resta de membres del plenari.  
 
 

4. La Xarxa de la Infància 0-3 de Sabadell  
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El President comenta que al mes de novembre s’ha celebrat una jornada de treball de 
la Xarxa de la Infància 0-3 de Sabadell, i per aquest motiu, s’ha considerat oportú 
explicar en el plenari el desenvolupament de la tasca que realitza la Xarxa i quins 
projectes de futur planteja. 
 
La Sra. Montserrat Duran explica que la Xarxa de la Infància 0-3 de Sabadell es va 
constituir formalment al mes de març del 2007 i està formada per prop de 50 agents i 
entitats dels diferents sectors que tenen en comú l'infant i les seves famílies com a 
objecte de treball i dedicació.  
 
La missió de la Xarxa és promoure a la ciutat accions per garantir el desenvolupament 
integral i el benestar dels infants i les seves famílies, a partir d’afavorir la participació 
activa de totes les persones implicades. 
 
Les línies estratègiques que es va marcar la Xarxa des del seu començament han 
estat: 
 

• Consolidar la coordinació entre els equipaments i les entitats implicades en 
l’atenció a la infància de la ciutat.  

• Compartir un llenguatge comú per desenvolupar la cultura de la infància en la 
població 

• Desenvolupar intervencions intersectorials i comunitàries adreçades directament 
a les famílies 

 
Durant la sessió de treball es va analitzar quines eren les accions formatives que 
s’havien dut a terme, tant per part dels membres de la Xarxa, com les que es van 
organitzar adreçades a famílies. 

Des de la creació de la Xarxa de la Infància 0-3 de Sabadell s'han format diferents 
grups de treball, alguns dels quals s'han tancat un cop s'ha complert amb l'objectiu pel 
qual s'havien constituït.  
 
Els grups de treball i el resultat dels treballs realitzats són els següents: 

- GRUP 1: Catàleg de serveis d'atenció a la infància de la ciutat. Aquest grup va 
realitzar una tasca de recollida d’informació sobre tots els agents i serveis que 
s’adreçaven als infants de 0 a 3 anys. Aquest catàleg s’ha revisat recentment i 
properament estarà accessible al web de la Xarxa.  
 
- GRUP 2: Protocols d'atenció i derivació dels infants amb necessitats educatives 
especials. Aquest grup de treball el formaven representants del sector sanitari, del 
CDIAP, de l'EAP, del departament de Salut, el de Serveis Socials i el d' Educació de 
l'Ajuntament i de les direccions de les escoles bressol. 
 
L'objectiu del grup va ser desenvolupar una eina que fos un suport per als i les 
professionals que estan en contacte amb infants de la franja d'edat 0 a 3 anys.  
 
Es va elaborar un document de treball intern on s'hi van incorporar criteris per a la 
detecció i atenció de les diferents necessitats dels infants, per tal d'ajudar a 
optimitzar el seu desenvolupament. El document facilita l'actuació dels 
professionals en els nivells de prevenció, detecció i atenció.  
 
Aquest document va comptar en la seva fase final amb la participació de l'ACAP 
(Associació Catalana d'Atenció Precoç).  

- GRUP 3: Pautes i orientacions a les famílies entorn a la criança dels més petits. 
És un dels grups que es manté en actiu atès que continua debatent i reflexionant 
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sobre aspectes de criança que després plasma en documents que posa a l'abast de 
les famílies.  

Aquest grup ha elaborat els següents documents: 

- "Reflexions Entorn a la criança del més petits”. En aquest document es 
plantegen de manera breu 15 aspectes d'interès sobre la criança dels més 
petits.  
 
- “ El paper de les famílies en el desenvolupament de l'infant” S'aprofuendeix 
sobre els aspectes més conceptuals inclosos en el document anterior: com per 
exemple: la vinculació afectiva, els límits, ...  

- “Conceptes bàsics sobre l'alimentació infantil”. A partir de les preguntes més 
freqüents de les famílies sobre aquest tema s'informa i es donen orientacions 
tenint en compte les diferents franges d'edat. 
 
- “Conceptes bàsics sobre el joc a la infància” . També a partir de preguntes de 
les famílies s'aporten reflexions consensuades i orientacions vinculades amb el 
joc infantil. 
 

- GRUP 4: Elaboració del document "Criteris d'assistència a l'escola bressol en cas 
de malalties transmissibles". Aquest grup de treball s'ha creat en base a una 
necessitat manifestada per les escoles bressol de tenir un marc comú per informar 
a les famílies sobre quan pot assistir a l'escola bressol un infant afectat d'una 
malaltia transmissible.  

En aquest cas s'ha creat un grup on els membres pertanyen bàsicament al sector 
sanitari, als departament de Salut i d'Educació de l'Ajuntament i a les direccions de 
les escoles bressol. 

Es tracta, per tant, d’una Xarxa que continua consolidant-se a la ciutat i que vol 
comptar amb la participació de tots els agents que participen d’una manera o altra en 
el procés d’aprenentatge i desenvolupament dels infants. 

La Sra. Imma Pedrol comenta que desconeixia la tasca que porta a terme la Xarxa i 
considera que caldria que es tingués més en compte l’opinió de les famílies a l’hora 
d’elaborar les guies i altres documents, ja que segurament s’elaboren des d’un punt de 
vista molt tècnic però no té en compte les preocupacions reals de les mares i pares. 

La Sra. Montserrat Duran comenta que precisament un dels temes que es van detectar 
durant la jornada de la Xarxa va ser la necessitat de millorar els canals de comunicació 
i ’informació amb les famílies i la resta de professionals. És un tema que cal treballar i 
també cal analitzar com es pot incorporar de forma més activa, la veu de les famílies.  

 
5. Altres informacions  

El President explica que properament l’Alcalde de Sabadell tindrà una reunió amb la 
Consellera d’Ensenyament i es tractarà entre d’altres el tema de l’institut a Can Llong. 
A la propera sessió del CEM s’informarà sobre el resultat de la reunió. 
 
La Sra. Montserrat Duran explica que entre les accions que s’han engegat arran de la 
tasca realitzada per la comissió de llengües del CEM, s’han realitzat diverses reunions 
amb les escoles d’idiomes de la ciutat i la tasca s’ha concretat en la convocatòria d’un 
concurs de vídeos en anglès, English Clips, que s’adreça als centres educatius de la 
ciutat. 
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En aquesta mateixa línia, s’està elaborant un decàleg de recomanacions adreçades a 
les famílies per incentivar l’aprenentatge de l’anglès entre els més petits. També s’està 
treballant en l’elaboració de les bases d’una convocatòria de beques, assumides per les 
pròpies escoles d’idiomes, per facilitar l’accés a l’aprenentatge de l’anglès a nens i 
nenes amb més dificultats socio-econòmiques. 
 
La Sra. Montserrat Duran comenta que en relació al projecte d’incentivació de la 
lectura, Lecxit, que s’ha posat en marxa aquest curs, hi ha hagut bona acollida per part 
de les escoles i les famílies i actualment hi ha 29 alumnes que assisteixen a la 
Biblioteca del Nord i 19, a la del Sud. Aquests infants fan una sessió d’una hora de 
lectura amb un voluntari/a, amb el suport dels bibliotecaris, amb l’objectiu de potenciar 
el gust per la lectura. Es tracta d’una activitat molt interessant que requereix molta 
dedicació pel que fa a la gestió i que a final de curs caldrà valorar, mitjançant proves 
de lectura, si ha tingut els resultats esperats. 
 
El Sr. Sergi Pasqual comenta que seria interessant que es tingués en compte que 
certes activitats del programa Ciutat i Escola es podrien adaptar per poder-les realitzar 
en anglès.  
 
La Sra. Montserrat Duran li comenta que la persona responsable del programa Ciutat i 
Escola es posarà en contacte amb ell per mirar de tirar endavant aquesta proposta. 
 
El Sr. Jesús Santiago comenta que als directors/es de secundària els hi preocupa molt 
el tema de l’institut de Can Llong, ja que el consideren molt necessari. Cal que des de 
tots els àmbit es faci molta incidència perquè tot i tenint present que és un moment de 
crisi, també és cert que hi ha una necessitat concreta i reconeguda per tothom. 
 
El Sr. Ramon Burgués comenta que a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament ja es va 
reclamar a la Generalitat i tot i que semblava que s’havia d’incorporar al pressupost de 
l’any 2014 finalment no ha estat així. Des de l’Ajuntament es considera necessari i es 
proposa crear un institut virtual que comparteixi equipament en el lloc més adequat 
fins que a la llarga es pugui construir un edifici propi. En principi la Delegació no 
sembla estar d’acord amb aquesta proposta però l’Alcalde ho parlarà a la propera 
reunió amb la Consellera. 
 
El Sr. Jesús Santiago comenta que la creació d’un institut virtual deixaria a les famílies 
més tranquil�les amb la idea que algun dia s’acabarà construint el nou edifici. 
 
La Sra. Josefina Astigarra pregunta si hi hauria la possibilitat de convocar les jornades 
de treball de la Xarxa de la infància fora de l’horari lectiu, ja que a les escoles bressol 
privades els hi resulta difícil poder assistir-hi durant la jornada de treball. 
 
La Sra. Montserrat Duran comenta que per part del Servei d’Educació no hi hauria 
problema però que són molts els agents implicats i que resulta difícil trobar un horari 
que sigui compatible per a tots els sectors.  
 
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 10 de desembre de 2013. 
 
 
 
 
 
 
La Secretària,   El President, 
Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 


