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               CONSELL ESCOLAR 
MUNICIPAL 

 
 
 
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 21 D’ABRIL DE 
2015 
 
A la ciutat de Sabadell, el dia 21 d’abril, a les 7 de la tarda, es reuneix, amb 
convocatòria prèvia, el Ple del Consell a l’Institut La Serra de Sabadell, amb 
l’assistència de les persones següents: 

 

President 
Sr. Ramon Burgués  
  
Vocals presents 
Sra. Josefina Astigarra            Escoles bressol privades 
Sr. Carles Augé Serveis Educatius 
Sr. Josep Cantero Serveis Socials Ajuntament de Sabadell 
Sra. Isabel Carrion PAS centres públics 
Sra. Mònica Clols Pares/mares centres concertats 
Sr. Gregorio Fernández Professorat sindicat USTEC 
Sra. Raquel González Professorat sindicat CCOO 
Sr. Agustí Hurtado Centres municipals d’ensen. artístics 
Sra. Carme Jalón Titulars centres concertats 
Sra. Clara López Mares/pares primària pública 
Sra. Amparo Moreno Titulars centres concertats 
Sra. Aurora Murillo Entitats de lleure 
Sr. Joan Palma Professorat primària pública 
Sr. Sergi Pascual Professorat primària pública 
Sra. Eva Prat Consell de districte 4t 
Sr. Manuel Robles Directors/es secundària pública 
Sra. Rosa Roig Grup municipal de CIU 
Sr. Jesús Santiago Directors/es secundària pública 
Sra. Cuca Santos Grup municipal del PP 
Sra. Antònia Sierra Directors/es primària pública 
                    
Excusats 
Sr. Daniel Coll Professorat secundària pública 
Sra. Virgínia Domínguez Grup municipal d’Entesa per Sabadell 
Sra. Emma Pedrol Mares/pares centres primària públics 
 
 
Altres assistents 
Sra. Eulàlia Picas  Dep. d’Ensenyament de la Generalitat 
Sra. Montse Duran Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sra. Conxi Murillo Tècnica del Servei d’Educació de  

 l’Ajuntament 

 

Els temes per tractar que figuren a l’ordre del dia són els següents: 

 
 
 



 2

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

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

2. Preinscripció del curs 2015-16 

3. Calendari del curs 2015-16 

4. Altres informacions 

5. Torn obert de paraules  
 
 
 

El President del CEM agraeix al director de l’Institut la visita a les instal·lacions i li 
passa la paraula perquè pugui explicar el projecte que han engegat aquest curs i les 
activitats que estan portant a terme. 
 
El Sr. Joan Calbet, director del centre, explica quines actuacions s’han dut a terme a 
nivell d’equipament per poder adaptar el centre de primària al nou ús, i quines seran 
les que es faran al llarg dels propers 4 cursos. També explica les línies generals del 
projecte educatiu, les activitats que estan portant a terme i els tallers que realitzen els 
alumnes al llarg del curs. 
 
El President excusa a la Regidora Virgínia Domínguez que no podrà assistir a aquest 
últim plenari per qüestions familiars i s’acomiada en nom seu de tots els membres del 
Consellamb qui ha compartit la tasca en els últims anys.   
 
 

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

El President explica que l’acta s’ha enviat avui mateix i que per aquest motiu s’han 
portat còpies en paper perquè tothom la pugui llegir. Pregunta als assistents si tenen 
algun comentari o esmena a fer a la mateixa. Atès que no hi ha cap esmena, es dóna 
per aprovada l’acta.  

 

2. Preinscripció del curs 2015-16 
 
La Sra. Conxi Murillo, cap de l’Oficina Municipal d’Escolarització, explica quines són 
les dades del procés de preinscripció per al curs 2015-16. 
 
Tal i com ja s’ha comentat en d’altres ocasions, les dades demogràfiques indiquen una 
davallada de la natalitat que està afectant principalment a primària. Aquesta davallada 
de 96 infants es dóna a totes les zones de la ciutat llevat de Can Feu i Creu Alta que 
ha augmentat lleugerament l’any 2013. 
 
Aquesta davallada del número d’alumnes ha incidit directament en l’oferta inicial de P3 
que ha estat d’1 grup més a l’Escola La Trama (2) i Joaquim Blume (2) i d’1 grup 
menys a l’Escola Sant Julià, Joan Maragall i Arraona. En total arreu de la ciutat hi 
haurà un total de 150 vacants que podran assumir les incorporacions que es vagin 
produint al llarg del curs. 
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En relació a les sol·licituds a primària, només la zona Centre 2 i Creu Alta tenen 
sobredemanda. La resta de zones, malgrat que hi ha algun centre que ha tingut 
sobredemanda, amb la resta de places vacants a les escoles de la zona es podrà 
absorbir la demanda amb les segones i terceres opcions.  
 
Pel que fa als centres concertats, a totes les zones l’oferta ha pogut absorbir la 
demanda llevat de la zona sud on tots els centres queden per sobre de la ratio. 
 
A primària el 92% de l’alumnat dels centres públics entra en l’escola escollida en 
primera opció, i en el cas dels centres concertats el percentatge és del 93,9%. La 
distribució d’alumnat pública/concertada a P3 és similar a cursos anteriors: 61% als 
centres públics, 39% als centres concertats. 
 
L’oferta final de P3 després del període de preinscripció queda de la següent manera: 
s’ha reduït un grup a l’Escola La Romànica, Font Rosella i Joan Sallarès i Pla i s’ha 
augmentat un a l’Escola Espronceda.  
 
Als cursos intermitjos s’han produït 642 sol·licituds, s’han de valorar quines són les 
causes de la mobilitat per donar resposta. 
 
El Sr. Manuel Robles comenta que caldria valorar quines mesures es prenen davant la 
situació d’escoles que a causa de la davallada demogràfica estan passant de dues 
línies a una. Potser resultarà insostenible econòmicament i s’hauran de repensar l’ús 
dels equipaments. 
 
La Sra. Aurora Murillo pregunta sobre la situació que s’ha produït a Can Llong i quina 
solució s’oferirà a les famílies que s’han quedat sense plaça. 
 
El President contesta que ha parlat amb algunes famílies i la reclamació que fan és no 
anar a l’escola Font Rosella perquè queda molt lluny. Torna a insistir que el problema 
és l’espai de temps que passa entre la sol·licitud i les llistes definitives que provoca 
molt nerviosisme entre les famílies. En el cas de Can Llong, la solució s’ha de buscar a 
la mateixa zona, tot i que això representi un increment de ratio.  
 
La Sra. Conxi Murillo continua explicant que el comportament demogràfic a secundària 
és diferent i continua creixent la demanda. 
 
Pel que fa al curs 2015-16 l’oferta inicial d’ESO és la mateixa del curs actual llevat un 
grup més al Miquel Crusafont, un altre a l’Arraona i es perd un grup al Jonqueres.  
 
En principi la sobredemanda d’alguns centres queda compensada amb l’oferta de 
centres de la mateixa zona. L’oferta final després del període de preinscripció només 
varia pel tancament d’un grup a La Serra. 
 
En relació a la concertada, no hi haurà problemes de places ja que la sobredemanda 
d’alguns centres quedarà compensada amb les vacants d’alguns centres. 
 
En el pas de primària a secundària les dades són similars a d’altres cursos. Dels 
alumnes que surten de les escoles de primària pública, uns 110 opten per centres 
concertats per continuar els estudis de secundària. 
 
Pel que fa l’Escola Municipal de Música ha rebut  
 
 
El calendari dels següents processos és: 
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- Infantil i primària: 

o Llista d’admesos: 12 de maig 
o Al·legacions a les assignacions: 13, 14 i 15 de maig. Aquest any les 

al·legacions s’atendran a les oficiones del SAC del carrer Indústria 
 

- Altres terminis de preinscripció: 
o Bressol: del 12 al 22 de maig 
o Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà : del 12 al 19 de maig 
o Cicles formatius de grau superior : del 26 de maig al 3 de juny 
o Adults: del 22 al 29 de juny 

 
 

3. Calendari del curs 2015-16 
 
El President explica que l’ordre de calendari del curs 2015-16 determina que els 
consells escolars hauran d’aprovar quatre dies de lliure disposició més un addicional 
si, com en el cas de Sabadell, alguna de les festes locals cau en dia no lectiu. 
 
La secretària del CEM explica que, un cop consultat els directors/es dels centres de 
primària pública, i després de valorar el calendari del curs vinent i tenint en compte que 
només hi ha un pont en tot el curs escolar, es proposa: 
 

- el 9 d’octubre (divendres) 
- el 7 de desembre (dilluns) 
- el 8 de gener del 2016 (divendres) 
- el 8 de febrer (dilluns) 
- el 16 de maig (dilluns)   

 
El President pregunta als assistents si estan d’acord en aprovar aquesta proposta i 
després de diverses intervencions s’acorda proposar-los als centres educatius.  
 
 

4. Altres informacions 
 
El Sr. Ramon Burgués explica que atès que és l’últim plenari que presidirà ja que no es 
torna a presentar a les eleccions municipals del mes de maig, li hagués agradat poder 
fer una balanç de la tasca feta durant els 12 anys com a regidor d’Educació però la llei 
electoral no ho permet. De tota manera, aprofita per acomidar-se de tots els assistents, 
agraeix la tasca duta a terme pel Consell durant els dotze anys i als membres que han 
format part del plenari durant tot aquest temps.  
 
Considera que la dinàmica del Consell ha estat bona, que el clima de consens i 
d’arribar a acords ha presidit tot el mandat i que espera que en el futur continui 
realitzant aquesta tasca.  
 
També informa als membres del Plenari que en tractar-se de l’última reunió, s’ha de 
tancar el mandat deixant l’acta aprovada. Per aquest motiu, es farà arribar a tots els 
assistents l’esborrany perquè comuniquin si hi ha alguna esmena a fer i un cop fetes, 
es donarà per aprovada.  
 
 
 

6. Torn obert de paraules 
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El President pregunta si hi ha alguna qüestió 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 21 d’abril de 2015. 

 

 

 

 

Secretària,   El President, 

Isabel Carrillo Aibar   Ramon Burgués i Salse 

 
 
 
 


