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                                                                               CONSELL ESCOLAR 
         MUNICIPAL 

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

Vocals presents 
Sr. Carles Augé Serveis Educatius 
Sr. Josep Cantero Serveis Socials de l’Ajuntament 
Sra. Mònica Clols Mares/pares centres concertats 
Sr. Daniel Coll Professorat secundària pública 
Sr. Josep Cots Mares/pares primària pública 
Sra. Clara López Mares/pares primària pública 
Sr. Narcís López Professorat sindicat USTEC 
Sr. Carles Marlés Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya 
Sra. Aurora Murillo Entitats de lleure 
Sr. Joan Palma Professorat primària pública 
Sr. Sergi Pascual Professorat primària pública 
Sra. Eva Prat Consell del districte 4t 
Sra. Cuca Santos Grup municipal del PP 
Sra. Antònia Sierra Directors/es primària pública 
Sra. Èlia Soriano Mares/pares escoles bressol 
 
               
Excusats 
Sra. Yolanda Alvarez Directors/es primària pública 
Sra. Josefina Astigarra Escoles bressol privades 
Sra. Virgínia Domínguez Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sr. Alex Muñoz Alumnat centres públics  
Sra. Sheila Ordóñez Escoles bressol municipals 
Sr. Juan Antonio Paleo Consell del Districte 1r 
Sr. Oriol Rifer Entitats de lleure 
Sra. Rosa Roig Grup municipal de CIU 
Sr. Jesús Santiago Directors/es secundària pública 
Sr. Pol Ureta Alumnat centres concertats 
 
 
 
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. Dades de preinscripció del curs 2014-15 

3. Mesures extraordinàries per pal�liar els efectes de la crisi en l’àmbit educatiu 

4. Ratificació del calendari escolar 2014-15 

5. Altres informacions 

6. Torn obert de paraules 

 

El President agraeix al Sr. Tomàs Maeso, director de l’institut, la rebuda als membres 
del plenari i la visita realitzada a les instal�lacions del centre. Es tracta d’un institut de 
referència a la comarca pel que fa als cicles formatius i que ofereix una formació 
professional vinculada al món laboral i a l’empresa.  
 
 
 

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. Dades de preinscripció del curs 2014-15 
 
 
El President del Consell passa la paraula a la Sra. Conxi Murillo, cap de l’Oficina 
Municipal d’Escolarització per tal que expliqui algunes dades sobre el procés de 
preinscripció per al curs 2014-15.  
 
La Sra. Conxi Murillo explica que en relació a les escoles bressol municipals al final 
del termini de presentació de sol�licituds de preinscripció es van rebre un total de 818 
sol�licituds rebudes per una oferta de 643 places. Un total de 22 sol�licituds més que el 
curs 13-4.  
 
Per nivells ha incrementat la demanda del grup 2-3, un total de 11 sol�licituds més, i 
en el grup 0-1 (2 sol�licituds més) mentre que la demanda del grup 1-2 s’ha reduït. La 
tendència iniciada fa uns anys de reducció del nombre de naixements té a veure amb 
aquesta reducció de la demanda, uns 264 infants menys dels grups 1-2 i 2-3 en relació 
als infants del curs passat. 
 
El nombre de sol�licituds rebudes per nivells ha estat: 
De 0-1 any, un total de 73 sol�licituds  
D’1-2 anys, un total de 373 sol�licituds 
De 2-3 anys, un total de 372 sol�licituds  
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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 
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. 
 
En relació als  ensenyaments obligatoris, i concretament a P3, en relació a les dades 
que es van oferir al plenari del mes d’abril, s’ha produït una modificació en l’oferta amb 
el tancament d’un grup a l’Escola Joaquim Blume. El Departament d’Ensenyament ha 
autoritzat un increment del 10% sobre la ratio: en el cas dels centres concertats, a 
demanda del centre, i en el cas dels centres públics, segons necessitats 
d’escolarització. Un cas particular ha esta el Col�legi Mare de Déu de la Salut que té 
autoritzat un increment de ratio del 20%.  
 
Durant el període d’al�legacions s’han presentat 168 reclamacions de les assignacions 
d’educació infantil i primària (el 36% vinculades a P3) i 66 d’ESO. La previsió és que el 
Departament d’Ensenyament doni resposta a través dels centres al llarg d’aquesta 
mateixa setmana, coincidint amb la matriculació o per escrit, en el cas de desestimar-
se l’al�legació.  
 
En relació als ensenyaments musicals, 181 alumnes estan matriculats al Conservatori 
Professional i 550 a l’Escola Municipal de Música. Es tracta d’un número 
d’alumnes superior al curs passat: Conservatori (168) i Escola Municipal de Música 
(546). 
 
També s’ha realitzat la preinscripció al programa Música Oberta amb un total de 100 
alumnes entre infants i adults, tot i que cal tenir present que potser encara 
s’incrementaran atès que encara es poden realitzar inscripcions fins el moment de 
començar els diferents tallers i cursos.   
 
Pel que fa als ensenyaments postobligatoris, i concretament al Batxillerat les dades 
són molt similars al curs passat, tot i que cal tenir en compte que la matrícula final 
dependrà també de les preinscripcions del mes de setembre. La distribució entre 
centres, 60% en públics i 40%  en centres privats o concertats es manté. 
 
En relació a la Formació Professional, les primeres dades que tenim són que continua la 
sobredemanda dels cursos anteriors. Dels cicles formatius de grau mitjà, per a una 
oferta de 1.207 places s’han rebut un total de 1.769 sol�licituds i dels cicles formatius 
de grau superior, per a una oferta de 925 places s’han rebut 995 sol�licituds.  
 
Com a novetat aquest curs s’ofereixen a Sabadell dos nous cicles de grau mitjà 
(Electromecànica de vehicles industrials i Gestió administrativa d’àmbit jurídic.),  i dos 
de grau superior (Disseny i edició de publicació multimèdia i Comerç Internacional).  
 
El calendari previst properament és la preinscripció a les escoles d’adults, del 23 al 30 
de juny, i la preinscripció a l’Escola Oficial d’Idiomes que es realitzarà a principis de 
setembre.  
 
El Sr. Sergi Pascual pregunta quins són els motius que han portat a tancar el grup de 
P3 a l’Escola Joaquim Blume. 
 
La Sra. Conxi Murillo comenta que són moltes les variables que afecten a l’hora de 
decidir tancar un grup però un element fonamental és el descens del padró.  
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3. Mesures extraordinàries per pal�liar els efectes de la crisi en l’àmbit 
educatiu 

 
 
El President del Consell passa la paraula al Sr. Josep Cantero, representant del 
Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament al CEM, que ens explicarà algunes de 
les mesures que s’han pres per intentar pal�liar els efectes de la crisi en l’àmbit 
educatiu. 
 
El Sr. Josep Cantero comenta alguna de les actuacions que s’han portat a terme: 
 

- Ajuts de menjador escolar. Durant el curs 2013-14 es van rebre 2.294 sol�licituds 
de les quals es van aprovar 1.644 (864 amb complement de l’Ajuntament i 219 
només amb aportació municipal). El total de la despesa prevista és de 1.060.000€. 
De cara al curs 2014-15 s’han rebut 3.254 sol�licituds.  

- Ajuts per material escolar. Es van presentar 5.544 sol�licituds i es van aprovar 
5.216, amb una despesa total de 380.646€ 

- El Rebost Solidari durant l’any 2014 va atendre 2.500 famílies mensuals, 597 de les 
quals reben lots dobles. També es reparteixen lots d’alimentació infantil a 127 
infants i 180 reben ajuts per a bolquers. 

- Durant les vacances d’estiu i Nadal també es porta a terme un dispositiu especial 
que va atendre durant el 2013 a 220 infants a l’estiu i 330 infants al Nadal. Es 
preveu que a l’estiu del 2014 s’atenguin a 400 infants. 

- Ajuts per a la realització de casals d’estiu. Durant el 2013 es van tramitar 420 ajuts 
que van suposar una despesa de 39.145€. De cara a l’estiu del 2014 està previst 
atorgar 630 ajuts i que la despesa sigui d’uns 60.000€. 

- Ajuts per fer front a la quota escolar d’escola bressol. Durant el curs 2013-14 es 
van beneficiar 73 infants amb una despesa de 31.962€ 

- Ajuts pel menjador de l’escola bressol. El curs 2013-14 111 infants van rebre ajut 
per pagar el menjador de l’escola bressol, amb una despesa prevista de 87.000€ 

 
La Sra. Montserrat Duran explica que des d’Educació també es porten a terme 
actuacions que intenten pal�liar les desigualtats fora de l’àmbit purament escolar. Així 
durant el curs 2013-14 es van atorgar subvencions a 15 entitats de lleure per a la 
realització de casals d’estiu per un import de 19.350€ i a 22 entitats per a  dur a terme 
les activitats de curs, a 7 AMPA per a la realització d’activitats extraescolars (29.000€) 
i s’ha col�laborat amb 8 escoles d’idiomes privades per atorgar 18 beques per a l’estudi 
de l’anglès. 
 
El Sr. Ramon Burgués posa de manifest l’esforç que es fa des de l’Ajuntament per 
donar resposta a les necessitats fruit de la crisi. També explica que la Generalitat de 
Catalunya ha volgut impulsar aquest curs un model centralitzat per a l’adjudicació de 
les beques de menjador i això preocupa ja que és possible que a l’inici de curs encara 
no es pugui saber quines beques s’han concedit. 
 
Des del sectors dels directors dels centres públics es comenta que caldria tenir en 
compte que la preinscripció a les escoles no hauria de coincidir amb el termini de 
sol�licitud de determinats ajuts, ja que algunes escoles tenen administratius mitja 
jornada i la secretaria acaba col�lapsada. 
 
El Sr. Ramon Burgués comenta que l’únic que es podria mirar de variar seria la de 
llibres perquè la convoca l’Ajuntament però la de menjadors ve donada pel Consell 
Comarcal i no podem incidir. Moltes direccions s’ofereixen a ajudar a les famílies per 
presentar els ajuts.  
 
La Sra. Montserrat Duran comenta que és un problema de calendari. L’ajut de material 
no es pot convocar abans perquè encara no estarien matriculats els alumnes de P3 i 1r 
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d’ESO i si fos més tard, no hi hauria temps perquè al setembre estiguessin atorgats. La 
pràctica no ha permès trobar un calendari diferent. Una possibilitat podria ser unificar 
la sol�licitud de material escolar i de menjador. S’hauria d’estudiar. 
 
 

4. Ratificació del calendari escolar 2014-15 
 
La Secretària del Consell explica que la comissió permanent es va reunir i va valorar 
diversos aspectes a l’hora de proposar els dies de lliure disposició, entre d’altres, que 
estiguessin repartits al llarg del curs, que si fos possible coincidissin amb ponts o 
propers a dies festius, etc... Per al curs vinent ha estat molt complicat perquè no hi ha 
cap pont i els dies s’han proposat en funció de festes que habitualment es celebren a 
l’àmbit educatiu: 
 

- 3 de novembre de 2014  
- 5 de desembre 
- 16 de febrer de 2015: dilluns després de Carnestoltes 
- 25 de maig: Segona Pasqua 

 
L’ordre que regula el calendari del curs vinent determina que siguin 3 dies de lliure 
disposició llevat dels municipis que tinguin alguna festa local en temps lectiu. En el cas 
de Sabadell la festa major comptaria com a tal, i per aquest motiu, es proposen 4 dies 
de lliure disposició. 
 
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: 3 de novembre, 5 de desembre, 
16 de febrer del 2015 i 25 de maig. 
 
El President pregunta als assistents si tothom està d’acord amb la proposta i aquesta 
s’aprova per consens. 
 
 
 

5. Altres informacions  
 
La Sra. Montserrat Duran comenta que LECXIT, lectura per a l’èxit educatiu, és un 
programa que acompanya l’alumnat de 4t de primària de Sabadell per millorar la 
competència lectora i impulsat per la Fundació Jaume Bofill. 
 
A Sabadell el programa ha comptat amb la participació de 51 alumnes de quart de 
primària de les escoles Floresta, Calvet d’Estrella, Espronceda i La Romànica, atesos 
per 55 voluntaris i voluntàries, durant tot el curs escolar 2013-14. 
 
Les tutories individualitzades entre alumnes i voluntaris s’han realitzat setmanalment 
d’octubre a maig, a la Biblioteca del Nord i a la Biblioteca del Sud. Les sessions d’una 
hora de durada, s’han realitzat fora de l’horari escolar. 
 
La implicació de la família en aquest procés també és molt important, i per aquest 
motiu s’han portat a terme dues trobades familiars LECXIT a cada Biblioteca per 
afavorir els vincles entre escola, famílies i biblioteques. 
 
La valoració per part de tots els implicats ha estat molt positiva i tant els infants, les 
famílies com els centres participants tenen interès a continuar la seva participació. Per 
aquest motiu, està previst de cara al curs vinent ampliar el Programa LECXIT Sabadell  
a les Biblioteques de La Serra (Torre Romeu) i Can Puiggner. 
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El Sr. Ramon Burgués explica que al Ple Municipal s’ha aprovat una moció per impulsar 
els projectes de patis oberts, que fomentin l’ús dels patis fora de l’horari lectiu a partir 
del 2n trimestre del curs vinent. De cara al curs vinent està previst fer una reunió amb 
els directors/es per valorar el projecte, que es faci un estudi a nivell tècnic sobre la 
seva viabilitat i es podria proposar la creació d’una comissió en el si del Consell per fer 
un estudi i el seguiment del projecte. 
 

7. Torn obert de paraula  

 
El President del Consell si algú vol comentar algun tema en el torn obert de paraula. 
Com no hi ha cap pregunta ni comentari a fer per part dels assistents, es dóna per 
acabada la sessió a un quart de nou del vespre del dia 10 de juny de 2014. 
 
 
 
 
 
 
La Secretària,   El President, 
Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 
 
 


