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                                          CONSELL ESCOLAR 
         MUNICIPAL 

 
      
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 10 D’ABRIL DE 
2014 
 
A la ciutat de Sabadell, el dia 10 d’abril del 2014, a les 7 de la tarda, es reuneix, amb 
convocatòria prèvia, el Ple del Consell a l’Associació Juvenil Esquitx de Sabadell, amb 
l’assistència de les persones següents: 
 
President 
Sr. Ramon Burgués  
 
Secretària 
Sra. Isabel Carrillo  
   

Vocals presents 
Sra. Dolors Armengol Directors/es primària pública 
Sra. Josefina Astigarra Escoles bressol privades 
Sr. Carles Augé Serveis Educatius 
Sra. Isabel Carrión PAS centres públics 
Sr. Daniel Coll Professorat secundària pública 
Sra. Virgínia Domínguez Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sra. Clara López Mares/pares primària pública 
Sr. Carles Marlés Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
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. Sergi Pasqual Professorat primària pública 
Sra. Emma Pedrol Mares/pares primària pública 
Sr. Oriol Rifer Entitats de lleure 
Sra. Rosa Roig Grup municipal de CIU 
Sr. Jesús Santiago Directors/es secundària pública 
Sra. Antònia Sierra    Directors/es primària pública 
Sra. Èlia Soriano  Mares/pares escoles bressol 
 
                   
Excusats 
Sr. Josep Cantero Serveis Socials de l’Ajuntament 
Sr. Josep Cots Mares/pares primària pública 
Sra. Eva Prat Consell del districte 4t 
Sr. Manuel Robles Directors/es secundària pública 
Sra. Cuca Santos Grup municipal del PP 
 
 
 
Altres assistents 
Sra. Montse Duran Cap del servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sra. Conxi Murillo Cap de l’OME 
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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. Entitats de lleure de Sabadell 

3. Preinscripció curs 2014-15: primeres dades 

4. Escoles bressol municipals: ús i valoració 

5. Proposta del consell escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes 

6. Altres informacions: 

a. Bases de la convocatòria d’ajuts per a llibres i material escolar 

b. Bases de la convocatòria de beques per estudiar anglès 

c. Trobada de la comunitat educativa 

d. Donar comptes d’un acord de la Junta de portaveus 

7. Torn obert de paraules 

 

 

El President agraeix al Sr. Albert Franch, president de l’Associació Juvenil Esquitx, i al 
Sr. Sergi Asensio, membre de la mateixa entitat, la rebuda que han fet a la seva seu al 
Consell Escolar Municipal, i destaca la tasca tan important que estan fent les entitats 
de lleure com Esquitx, per tal d’apropar un temps de lleure educatiu als infants i joves 
que s’hi troben en situació de vulnerabilitat.  
 
 
 

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. Atès que no hi ha comentaris, 
s’aprova l’acta de la sessió anterior.  
 
 

2. Entitats de lleure de Sabadell 
 
El President comenta que tal i com es va acordar en sessió plenària, a cada 
convocatòria del Consell es tractaria en profunditat alguns dels àmbits que hi estan 
representats. En aquest cas, s’ha demanat a l’Aurora Murillo i a l’Orior Rifer, 
representants de les entitats de lleure de Sabadell, que expliquin en quina situació es 
troba actualment el seu sector, quines activitats desenvolupa, etc... 
 
L’Oriol Rifer, representant del MCECC, comenta que l’educació en el lleure consisteix a 
treballar amb els infants i joves, en un àmbit no formal, a través bàsicament de 
voluntariat, i on conviuen les activitats lúdiques i de grup amb el treball de valors com 
l’amistat, la solidaritat, la convivència, etc... 
 



 
 

 

3

Els esplais són entitats sense ànim de lucre que treballen amb monitoratge voluntari 
sobre un projecte educatiu i uns objectius que es fixen a l’inici de cada curs.  
 
La Sra. Aurora Murillo, representant del MEV, explica que la tipologia d’activitat que 
porten a terme és l’esplai de dissabtes i l’esplai diari. També es duen a terme d’altres 
activitats molt variades (colònies, rutes, campaments, casals d’estiu, etc...) 
 
A continuació fa un resum del número de monitors i d’infants i joves que formen part 
de les activitats de 16 entitats de lleure de Sabadell (aquelles que formen part del 
MCECC i del MEV): 
 
 Act. dissabte Esplai diari Casal d’estiu Rutes i colònies 
Monitors 
 

212 22 101 157 

Infants 
(primària) 

775 129 830 617 

Joves 
 

265 41 85 356 

Total infants i 
joves  

1040 170 915 973 

 
Aquestes activitats mouen un volum molt gran d’infants i joves i estan repartits per tot 
el territori de la ciutat. 
 
En relació al seu finançament, les entitats de lleure funcionen gràcies a les aportacions 
dels infants i joves que participen, a través de quotes, també reben subvenció de 
l’Ajuntament pel projecte al llarg del curs i per realitzar els casals d’estiu, subvenció de 
la Generalitat i en alguns casos, tenen aportacions de fundacions privades. 
 
En relació amb les inquietuds en el si del moviment d’esplai destaquen: 
 

- Preocupació pels locals. Que reuneixin les condicions adequades, que no 
depenguin d’altres entitats, etc... 
- Manca de reconeixement social. Potser si fossin més conegudes per les famílies hi 
hauria més participació. 
- Millorar la qualitat educativa dels seus projectes 
- El finançament dels esplais diaris 

 
La Sra. Montserrat Duran pregunta que quan parlen de reconeixement social, a què es 
refereixen. 
 
El Sr. Oriol Rifer comenta que si la tasca que porten a terme fos més coneguda potser 
més gent s’animaria a portar als seus fills a les activitats. 
 
La Sra. Aurora Murillo comenta que al web de l’Ajuntament hi ha molta informació 
sobre les entitats de lleure i sobre les casals d’estiu però que tot i així encara hi ha 
molta gent que no coneix la tasca que porten a terme. 
 
El Sr. Ramon Burgués comentar que cal explicar perquè és necessari que un nen o 
nena vagi a l’esplai. Cal recuperar el missatge que l’esplai és un lloc on s’aprenen 
valors molt importants i és un espai de socialització i de relació entre iguals.  
 
El Sr. Sergi Asensio creu que el món del lleure pot oferir als infants possibilitats 
d’expressar-se i d’aprendre valors democràtics. És una estructura molt forta (formació, 
normativa, etc..) amb una gran trajectòria però cal que la societat els posi en valor 
perquè seria una gran pèrdua per la ciutat si deixessin d’oferir les seves activitats. 
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3. Preinscripció curs 2014-15: primeres dades 

 
 
El President del Consell comenta que cal tenir en compte que en aquests moments 
només disposem de les dades inicials de la preinscripció i que encara no s’ha fet un 
anàlisi de les segones i terceres opcions. El President passa la paraula a la Sra. Conxi 
Murillo, cap de l’Oficina Municipal d’Escolarització per tal que expliqui aquestes dades 
inicials. 
 
La Sra. Conxi Murillo explica les dades relacionades amb P3: A P3 l’oferta arreu de la 
ciutat era de 2.399 (1.499 a les escoles públiques i 900 a les escoles concertades). 
S’han rebut un total de 2.280 sol�licituds (1.378 als centres públics i 902 als 
concertats), per tant en el conjunt de la ciutat queden 121 vacants a les escoles 
públiques i cap vacant als centres concertats. La distribució de sol�licituds ha estat un 
60% a l’escola pública i un 40% als centres concertats.  
 
Per al proper curs s’ha confirmat una baixa al padró dels infants que començaran P3 en 
77, i l’oferta inicial és la mateixa que la del curs actual. 
 
En el cas de les escoles públiques un 93,8% entren en el centre demanat en primera 
opció i aquest percentatge és del 90,2% als centres concertats. Hi ha sobredemanda 
en algunes zones (Centre 1 i Gràcia, Centre 2 i Creu Alta però segurament es podrà 
reabsorbir amb increments de ratio i vacants dintre de la mateixa zona o propera. 
 
En el cas dels centres concertats, han tingut sobredemanda en algunes zones (Sant 
Oleguer, Creu Alta i Creu de Barberà), i en alguns casos amb peticions de fora de la 
zona o de fora de Sabadell. 
 
En el cas dels cursos intermitjos, s’han rebut 723 sol�licituds (122 més menys que el 
curs passat), 331 als centres públics i 392 als centres concertats, sobretot concentrat 
al 1r curs de primària.  
 
En relació a 1r d’ESO: L’oferta arreu de la ciutat era de 1.456 (1.182 als centres 
públics i 274 als concertats) i s’han rebut un total de 1.420 sol�licituds (1.150 als 
centres públics i 270 als concertats). La distribució de sol�licituds ha estat un 49% a 
l’escola pública i un 51% als centres concertats.  
 
L’oferta pública s’ha incrementat d’un grup respecte al curs actual i la concertada s’ha 
mantingut igual.  
 
Així doncs, i tenint en compte aquestes primeres dades, es pot considerar que la 
planificació de l’oferta del curs vinent ha estat ajustada, que no es preveuen situacions 
conflictives i que se suposa que  no hi haurà gaires modificacions respecte a l’oferta 
inicial. 
 
En relació a l’aplicació de la nova zonificació cal tenir en compte les següents 
dades: 
 
•Hi ha 269 sol�licituds més que amb la nova proposta han obtingut màxima puntuació 
per proximitat: 
–en el sector públic: 189 sol�licituds 
–en el sector concertat: 80 sol�licituds 
 
•Han reduït la puntuació per proximitat, no obtenint la màxima puntuació, 16 
sol�licituds en el sector concertat. Això té a veure amb que eren zones més amplies i 
han vist més reduït el seu radi de puntuació.  
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•Com s’ha absorbit aquesta demanda (269 sol�licituds): 
–No han hagut de baremar o no han hagut de desempatar els de 30p, en 29 centres 
públics i 18 centres concertats 
–Han hagut de dirimir situacions d’empat amb 30 punts: 9 centres públics i 4 centres 
concertats 
 
En base a aquestes primeres dades es fa una valoració positiva atès que ha beneficiat 
a un nombre important de famílies.  
 
Finalment, la Sra. Conxi Murillo recorda quin és el calendari que encara queda pendent 
als diferents nivells educatius: 
 
•Infantil, primària i ESO: 15 de maig llistes definitives 
•Bressol: preinscripció del 5 al 16 de maig 
•Postobligatoris: preinscripció 
–Batxillerats, CFGM i Cicles d’arts plàstiques i disseny: 13 al 23 de maig  
–CFGS: del 27 de maig al 6 de juny.  
•Adults: Del 23 al 30 de juny 
 
El Sr. Sergi Pasqual pregunta si està previst tancar algun grup de P3 atès que queden 
força vacants arreu de la ciutat. 
 
La Sra. Conxi Murillo comenta que s’està valorant en algun cas d’algun grup que ha 
tingut poc demanda. 
 
 
 

4. Escoles bressol municipals: ús i valoració 
 
 
El President del Consell comenta que arran d’una pregunta que es va realitzar al 
plenari passat, avui s’exposarà quina és la valoració del servei de les escoles bressol 
municipals per part de les famílies que en fan ús i també es comentaran els moviments 
de matrícula que s’han donat al llarg del curs. 
 
La Sra. Montserrat Duran explica que a final de cada curs es realitzen unes enquestes 
de valoració del servei a les famílies de les 11 escoles bressol municipals. La 
participació en aquesta enquesta és aproximadament del 50% i la nota mitjana del 
curs 2012-13 va ser d’un 8,8 sobre 10, sent 8,1 la nota més baixa i 9,3 la més alta. 
 
Els aspectes que s’avaluen a l’enquesta són: 
 

• la gestió, la organització i l’atenció a l’usuari 
• els espais i les materials utilizats 
• el servei de menjador 
• la pràctica educativa i el personal docent 
• l’ambient escolar i la participació de les famílies a l’escola 

 
En general, tots els aspectes són molt ben valorats per les famílies sobretot aquells 
que fan referència als espais i al personal docent, i potser els menys valorats són el 
grau de participació de les famílies. Malgrat que en general la valoració és positiva, es 
té molta cura en analitzar quins són aquells que han estat menys valorats i es mira de 
corregir les incidències que s’hagin pogut produir, per millorar de cara al curs següent. 
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També hi ha una valoració oberta, on les famílies poden incloure altres aspectes que 
consideren oportú posar de manifest, i d’aquestes aportacions, també se’n fa una 
anàlisi.  
 
En relació a les dades que s’havien demanat sobre les altes i baixes durant el curs a les 
escoles bressol municipals, la Sra. Montserrat Duran explica que fins al mes d’abril 
s’han produït 145 baixes repartides per tots els centres però amb més incidència a 
l’escola Vapor Buxeda Nou (28), i s’han produït 123 altes sent l’escola bressol Arraona 
amb 22, la que ha tingut més.  
 
El Sr. Joan Antoni Paleo comenta que en general la participació de les famílies sempre 
és baixa a tots els nivells educatius.  
 
La Sra. Sheila Ordoñez comenta que en el cas de les escoles bressol, la participació al 
consell escolar sí que és complicada perquè les famílies estan poc temps al centre i hi 
ha molta rotació. En canvi, per a les activitats d’escola hi ha molta implicació de les 
famílies. 
 
La Sra. Virgínia Domínguez comenta que les enquestes donen una visió del servei en 
un moment puntual però potser no recullen les inquietuds que poden aparèixer al llarg 
del curs, com en el cas de l’escola bressol Creu Alta, que durant el curs ha tingut 
problemes que han transcendit a la pròpia escola.  
 
La Sra. Montserrat Duran contesta que al llarg del curs existeixen mitjans per controlar 
que la gestió és l’adequada com ara reunions de coordinació entre les professionals que 
s’hi dediquen, observació sistemàtica per part dels tècnics municipals, auditories 
anuals, inspeccions de salut, etc... que garanteixen que l’atenció cap als infants és la 
més adequada. En cas que sorgeixin incidents les empreses concessionàries han de 
seguir els seus protocols, que són supervisats sempre per personal municipal. 
 
La Sra. Virgínia Domínguez i la Sra. Èlia Soriano intervenen per expressar la seva 
preocupació pel funcionament de l’Escola bressol Creu Alta i la mala gestió de la 
Fundació Pere Tarrés.  
 
Els representants municipals manifesten que una sèrie de situacions portades a terme 
amb la voluntat de millorar l’equip docent han estat mal viscudes per algunes mestres, 
que això ha transcendit a la comunitat educativa i s’han unit amb diversos aspectes 
relacionats amb el funcionament del centre. 
 
S’està treballant per tal de poder tractar en directe tots aquells temes que ambdues 
parts consideren d’interès.  
 
Els aspectes laborals que s’han fet presents aquí, s’han donat en altres centres 
educatius, això és prou freqüent, i l’important és donar-hi resposta, la més adequada 
possible. Ara bé, sempre cal fer-ho respectant el dret a la intimitat de les persones. 
 
Així mateix, es posa de manifest la voluntat de l’Ajuntament per treballar per millorar 
tot allò que convingui, però també es demana que les problemàtiques específiques es 
debatin en els espais adients per tal de no contribuir a crear una rumorologia no 
contrastada, poc favorable a crear un imaginari col�lectiu positiu respecte a l’escola. 
 
El Regidor posa èmfasi en que cal resoldre aquells aspectes que es puguin millorar, que 
cap d’ells en si mateix es tan greu i que el bon camí per demanar informació del que 
convingui, traslladar preocupacions i tractar aspectes fonamentals han de ser els 
espais de participació habitual, sigui la direcció del centre o l’Ajuntament, i confiar en 
un equip de treball que està desenvolupant un bon projecte educatiu.  
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5. Proposta del consell escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes 

 
La Secretària del Consell explica que des del consell escolar de l’Escola Oficial d’idiomes 
de Sabadell ens han fet arribar la demanda que el CEM es posicioni sobre la pujada de 
taxes que afectarà el curs vinent aquests ensenyaments. Es mostren molt preocupats 
perquè l’increment de més del 55%, i més en les repeticions, poden produir que 
alumnes que estan interessats, no puguin continuar la seva formació perquè no poden 
fer front al pagament de les taxes. 
 
El President consulta als assistents si estan d’acord en fer un escrit a la Conselleria 
d’Ensenyament, on es faci palesa la preocupació de la comunitat educativa de Sabadell 
per aquesta situació i es demani que no s’apliqui l’increment de taxes el curs vinent. 
 
Tothom hi està d’acord, per tant, s’acorda enviar un escrit a la Conselleria 
d’Ensenyament.  
 
 

8. Altres informacions 

 

La Sra. Montserrat Duran explica que s’ha aprovat les bases de la convocatòria d’ajuts 
per a llibres i material escolar de cara al curs vinent, en la mateixa línia del curs 
anterior. Durant el mes de maig s’aprovarà la convocatòria i en aquell moment es 
publicarà el termini de presentació, els requisits, etc... 
 
També s’han aprovat les bases d’una convocatòria de beques per estudiar anglès que 
s’oferiran gràcies a la col�laboració de 8 escoles d’idiomes de la ciutat i que està en la 
línia que va engegar el CEM de potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres. Tots 
els detalls dels ajuts, també s’aprovaran al mes de maig.  
 
El proper dia 22 de maig es durà a terme la Trobada de la comunitat educativa, a la 
que tots estan convidats. Es un moment per fer un reconeixement als professionals del 
món de l’educació que es jubilen, i aquest any també als voluntaris/es que han 
participat al projecte Lexcit, d’incentivació de la lectura.  
 
La Secretària del Consell dóna comptes d’un acord de la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Sabadell, del dia 28 de febrer, que va aprovar una moció en defensa 
del model educatiu i la llengua catalana davant els nous atacs judicials.  

 
 

9. Torn obert de paraula  

El President del Consell si algú vol comentar algun tema en el torn obert de paraula. 
 
La Sra. Clara López comenta que a l’escola Concòrdia tenen un problema amb les 
baixes dels mestres, ja que actualment hi ha 8 de baixa i 2 són d’educació especial. Per 
aquest motiu, l’AMPA ha adreçat un escrit a Serveis Territorials perquè cobreixin 
totalment les baixes per poder atendre als infants com cal.  
 
El Sr. Ramon Burgués comenta que és un problema greu, que des d’Ensenyament s’ha 
intentat donar solució agilitzant el procés per cobrir-les però que de tota manera, a les 
reunions amb el Departament es continuarà insistint en trobar una solució per cobrir 
totes les baixes i a més, els sindicats també estan treballant en aquesta línia.  
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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 un quart de deu del vespre del dia 10 d’abril de 2014. 
 
 
 
 
 
 
La Secretària,   El President, 
Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 
 


