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CONSELL ESCOLAR  
MUNICIPAL 

 
 
 
 
Un cop revisada la proposta sobre adscripcions feta pels Serveis Territorials del 
Vallès Occidental del Departament d’Educació, el Consell Escolar Muncipal de 
Sabadell fa les següents consideracions 
 
Els criteris que han de guiat l’anàlisi d’aquesta p roposta han estat:  
 
- Itineraris educatiu 3-18, tendir a centres únics en la mesura del possible. No 

obstant això el CEM manifesta que caldrà obrir un debat entorn al model de 
centre que es vol en el futur, tenint en compte el que es faci en el procés de 
desenvolupament de la Llei d’educació de Catalunya. 

 
- Tanmateix s’està d’acord amb que la proposta ha d’avançar en aquells 

casos que sigui factible, per la qual cosa ha de tenir en compte la capacitat 
dels centres de secundària, les tendències de les famílies, els possibles 
canvis de futur (ampliació de línies, creació de nous centres, ...), ...  

 
- I també s’està d’acord en la no creació de macrocentres de secundària 
 
Els canvis introduïts són els següents:  
 
Modificació dels IES de la zona Pl. Espanya, IES Agustí Serra, IES Ferran 
Casablancas i IES Arraona: 
 

- Definir l’itinerari 3-18 amb l’IES Agustí Serra amb els CEIP’s Joan 
Maragall, Alcalde Marcet, Gaudí i CEIP Torreguitart. S’està d’acord 
amb el plantejament atès que les tendències marcades de les 
famílies dels centres adscrits i la capacitat del centre de secundària, 
permeten aquesta opció.  

- Mantenir els altres dos centres, IES Ferran Casablancas i IES 
Arraona, amb els següents centres adscrits: CEIP Pau Casals, CEIP 
Concòrdia, CEIP Font Rosella, CEIP Juan Ramon Jiménez, CEIP 
Miquel Carreras, CEIP Agnès Armengol, CEIP Samuntada (aquest 
centre manté la doble adscripció amb l’IES Escola Industrial), CEIP 
Can Llong i CEIP Can Llong 2.  
El fet que actualment sigui difícil definir un itinerari clar 3-18 en 
aquesta zona i tenint en compte la capacitat dels centres de 
secundària, el CEM està d’acord amb la proposta. El que si cal 
remarcar és que caldrà que els Serveis Territorials garanteixi el 
procés de coordinació dels tots els centres de primària amb el dos 
IES, a la vegada. 
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Modificació de la zona Centre: IES Industrial i IES Vallès: 
 

o Definir l’itinerari 3-18 amb l’lES Vallès i els CEIP’s Creu Alta, 
Catalunya i Ribatallada. Es considera oportú avançar en la 
definició d’aquest itinerari i reconduir el sector Creu Alta com a 
zona educativa, però tenint en compte les tendències de les 
famílies del CEIP Ribatallada i la capacitat de l’IES Valles, es 
creu convenient la doble adscripció del CEIP Ribatallada 
també amb l’IES Escola Industrial al menys transitòriament.  

o L’IES Escola Industrial mantindrà adscrits la resta de centres 
de la zona: CEIP Nostra Llar, CEIP Samuntada, CEIP Joan 
Montllor, CEIP Enric Casassas, CEIP Miquel Martí i Pol (es 
manté la doble adscripció amb el Pau Vila) i CEIP Ribatallada. 
També s’està d’acord amb aquest plantejament ja que el 
centre absorbeix la demanda actual, sempre que no es 
modifiquin les tendències de les famílies. 

  
 

 
Per últim el CEM considera que els Serveis Territor ials del Departament 
d’Educació de la Generalitat, hauran de tenir previ stos, en cas de 
sobredemanda, els mecanismes necessaris per tal de garantir plaça 
escolar als alumnes dels centres de primària que no més tinguin un centre 
de secundària adscrit. 
 
 
 
 
Sabadell, 13 de desembre de 2007 
 
 
 
 
 


