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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta memòria del Consell Escolar Municipal del curs 2007-08 pretén 

recopilar i descriure l’activitat que s’ha dut a terme en si del Consell, tant 

pels membres del mateix com per tots els ciutadans que hi han volgut 

participar. 

 

El Consell Escolar Municipal és, per definició, un òrgan de participació, 

consulta i assessorament, que ha de recollir les inquietuds i els debats 

oberts a la comunitat educativa. Veure l’educació des d’una perspectiva de 

ciutat és una qüestió que demana a un important nombre de persones 

distanciar-se del punt de vista dels seus fills i filles, del seu centre, del seu 

barri, perquè hi ha moltes qüestions que, més enllà de com ens afecten a 

cadascun de nosaltres, requereixen una visió global que conjugui la suma 

de necessitats, interessos, papers, etc... 

 

Al si del Consell s’han tractat temes habituals de cada curs (calendari, 

matriculació, ...), s’han renovat els membres del sector que representa als 

partits polítics (després de les eleccions municipals del mes de maig del 

2007) i d’altres sectors que corresponia per data, s’ha estat atent al debat 

educatiu a Catalunya  (document de bases i avantprojecte de la Llei 

d’Educació de Catalunya) i també s’han analitzat temes molt importants per 

a la ciutat com ha estat el Pla de la formació permanent d’adults.  

 

De cara al curs vinent, un dels objectius del Consell ha de ser propiciar, en 

uns moments on el món educatiu està en plena efervescència, que tota la 

comunitat educativa i anant més enllà, tots els ciutadans i ciutadanes de 

Sabadell, participin en el disseny del que serà el sistema educatiu del futur. 

Al si del Consell s’han de recollir totes les aportacions que des de qualsevol 

dels sectors educatius es vulguin fer, per tant que tot aquell que tingui 

alguna opinió a dir, alguna aportació a fer, trobi en el Consell Escolar 

Municipal i per suposat, en els vocals que representen els diferents sectors, 

un punt de referència on dir la seva i on ser escoltats. 
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2. DADES DE LA COMPOSICIÓ, PARTICIPACIÓ I RENOVACIÓ  DELS 

MEMBRES 
 
 

2.1. Composició del Ple del Consell durant el curs 2007-08 
 

 
Sector Representant Període 
President Ramon Burgués Tot el període 
Secretària Isabel Carrillo Tot el període 
Ajuntament Josep Ayuso Tot el període 
 Virgínia Domínguez Tot el període 
 Ricard Estrada Tot el període 
 Patrícia Martínez Tot el període 
 Juan Miguel Mena Tot el període 
 Rosa Roig Tot el període 
 Rosa Roig Tot el període 
Mares i pares d’alumnes Mariana García Tot el període 
 Jordi Elias Tot el període 
 Susanna Carmona Tot el període 
 José Sierra Tot el període 
 Francesca Santana Tot el període 
 Mateu Mas Tot el període   
 Felipe Santamaria Tot el període 
 Immaculada Dorio Tot el període   
 Xavier Casajuana Tot el període 
Professorat Joan Palma Tot el període 
 Teresa  Bombardó Tot el període   
 Antoni Climent Tot el període   
 Ferran Anell Tot el període 
 José M. Parra Tot el període 
 Gregorio Fernández Tot el període 
 Miquel Mas Tot el període 
Alumnes Dídac Sales Tot el període 
 Rosa Pahissa    Tot el període 
Directors centres públics Raquel Gonzàlez Tot el període 
 Carmina Pérez Tot el període 
 Antònia Sierra Tot el període 
 Jose L. Corrales Tot el període 
 Alfons Higuero Tot el període 
Titulars centres concertats José Martín Tot el període 
 Joan Garcia Tot el període 
 Blanca Urzaiz Tot el període 
Escoles d’adults Miquel Pau Franc Fins el novembre 07 
 Angeles Flores Des del novembre 07 
Centres municipals Toni Fochs Tot el període 
Escoles bressol Marga Castells Tot el període 
 Josefina Astigarra Tot el període 
PAS M. Angels Riba Tot el període 
Serveis educatius Montserrat Fons Tot el període 
Serveis Socials Josep Cantero Tot el període 
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Consell del dte 1r Francesc Membrado Des de desembre 07 
Consell del dte 2n VACANT Des de desembre 07 
Consell del dte 3r Ramon Martí Des de desembre 07 
Consell del dte 4t Jose Luis Belloso Des de desembre 07 
Consell del dte 5è José Garrido Des de desembre 07 
Consell del dte 6è Olga Balada Des de desembre 07 
Consell del dte 7è Oscar Justícia Des de desembre 07 
 
 
 

2.2. Participació dels diferents sectors del món ed ucatiu en el 
Consell 

 
 
El quadre següent dóna una visió global de la participació de cada sector al 

Consell, de les vacants existents i del percentatge de representació que 

suposa del total de membres que haurien de participar.   

 
 

Sector Nombre 
total 

Membres 
nomenats 

Vacants % representació 

Ajuntament 8 8 0 100% 
Mares i pares d’alumnes 9 9 0 100% 

primària pública consells 2 2 0  
primària pública AMPA 1 1 0  

secundària pública consell 1 1 0  
secundària pública AMPA 1 1 0  

bressol pública consell 1 1 1  
concertada consell 2 2 0  
concertada AMPA 1 1 0  

Professorat 9 7 2 77% 
primària pública consells 2 2 0  

secundària pública consells 1 0 1  
concertada consells 2 1 1  

sindicats 4 4 0  
Alumnes 8 2 6 25% 

pública consells 4 1 3  
concertada consells 3 1 2  

adults 1 0 1  
Directors centres públics 5 5 0 100% 
Titulars centres concertats 3 3 0 100% 
Escoles d’adults 1 1 0 100% 
Centres municipals 1 1 0 100% 
Escoles bressol 2 2 0 100% 
PAS 4 1 3 25% 
Serveis educatius 1 1 0 100% 
Serveis Socials 1 1 0 100% 
Entitats de lleure 2 2 0 100% 
Consells de districte 7 6 0 86% 
 61 49 12 80% 
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A continuació, es fa constar el nombre d’assistents a cada consell agrupats 

pel sector al que representa. 

 
Assistència als plens per sectors 
 
Sector Membres   Octubre Desembre Febrer Abril Juny 
Ajuntament 8 4 4 6 5 3 
Mares i pares d’alumnes 9 4 3 1 4 0 
Professorat 7 1 3 1 2 1 
Alumnes 2 1 1 0 1 0 
Directors centres públics 5 2 5 4 5 2 
Titulars centres concertats 3 0 1 1 2 0 
Escoles d’adults 1 0 1 0 1 0 
Centres municipals 1 1 1 1 1 0 
Escoles bressol  2 0 2 1 1 2 
PAS 1 0 0 1 0 0 
Serveis educatius 1 1 0 0 1 0 
Entitats de lleure 2 1 1 1 0 1 
Serveis Socials 1 0 0 1 1 0 
Consells de districte 6 0 0 4 3 2 
 49 15 22 22 27 11 
 
 
 
2.3. Renovació dels membres del Consell Escolar Mun icipal 
 
Durant aquest curs la renovació dels membres del Consell s’ha vinculat a 

les eleccions municipals (regidors i membres dels consells de districte) que 

es van dur a terme al mes de maig del 2007.  

 

També s’han renovat els sectors on hi havia vacants, bé perquè no hi havia 

membres nomenats o perquè havien finalitzat el seu mandat.  

 

Al finalitzar el curs 2007-08 quedaven 12 vacants per cobrir: 2 del 

professorat, 6 dels sector d’alumnes, 3 del sector del personal 

d’administració i serveis i 1 del representant del districte 2n. 

 
 
 
3. FUNCIONAMENT: PLE I COMISSIONS 

 

El Consell Escolar Municipal, d’acord amb el que preveu el seu reglament, 

funciona a partir de sessions plenàries i de comissions. Pel que fa a les 

comissions durant aquest curs han funcionat: 



Consell Escolar Municipal de Sabadell   Memòria curs 2007-08 

7

 

 

- la comissió permanent  

- la comissió (grup de treball) que ha estat analitzant la relació escola-

família i organitzant unes jornades pel proper mes d’octubre del 2008 

 

 

A continuació es reflecteix la temporalització de treball del Ple del Consell 

d’enguany i en les pàgines següents el contingut d’aquest treball. 

 
 

Comissions  Ple 
Permanent Família-escola  

Setembre’07  1   
Octubre 1    
Novembre  1   
Desembre 1  2  
Gener’08  1 2  
Febrer 1  2  
Març  1   
Abril 1  2  
Maig  1   
Juny 1    
Juliol     
Agost     

Total 5 5 8  
 
 
3.1. El Ple del Consell 

 

Continuant la dinàmica del curs anterior, les reunions del Consell han estat 

itinerants per facilitar el coneixement de diferents equipaments i per donar a 

conèixer als centres la  tasca del Consell. 

 

Les reunions s’han celebrat als següents indrets: 

o IES Arraona 

o Ceip Nostra Llar 

o Ceip Can Llong 

o Centre d’estudis Ramar 2 

o Centre de Formació d’Adults de Can Rull 

 

 



Consell Escolar Municipal de Sabadell   Memòria curs 2007-08 

8

 

3.1.1. Extracte de les reunions 

 

Sessió plenària celebrada el 18 d’octubre a l’IES A rraona 

 

1. Aprovació de la memòria del curs 2006-07. 

S’expliquen els continguts generals de la memòria i s’aprova. 

2. Informacions d’inici de curs 

Es fa un anàlisi general de quina ha estat la situació d’inici de curs, en 

relació amb les infraestructures i les dades de matriculació. 

3. Pla de treball per al curs 2007-08 

S’aprova crear una comissió que analitzarà la relació família-escola i 

organitzarà unes jornades de difusió sobre aquest tema.  

4. Proposta creació-modificació de comissions de treball 

� Comissió permanent: encara hi ha vacants en aquesta 

comissió 

� Comissió de planificació. Caldria crear aquesta comissió 

que continuaria els treballs de la comissió de Mapa 

escolar. El Sr. Antonio Luis Corrales i la Sra. Carmina 

Pérez estan interessats en formar-ne part. 

� Comissió família-escola. S’hi apunten les següents 

persones: 

• Sr. Antonio Luis Corrales 

• Sra. Susanna Carmona 

• Sr. Felipe Santamaria 

• Sr. José Sierra 

• Sr. Miquel Mas 

• Sr. Manuel Robles 

 

Assistents: 19 
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Documentació lliurada: 

- Proposta de calendari curs 2007-08 

- Dossier d’inici de curs 

- Composició del Consell setembre 07 

- Fulletó del programa “Els nois i noies tenen la paraula” 

- Fulletó del programa “Aprendre a educar” 

- Díptic de l’activitat “VII cicle de cinema infantil en català” 

 

 

Sessió celebrada el dia 13 de desembre al Ceip Nost ra Llar 

 

1. Projecte de la Ciutat de la Música.  

El comissionat de la Ciutat de la Música, Sr. Joan Francesc Marco, 

explica a grans trets quins seran els projectes de la Ciutat de la Música i 

concretament un relacionat amb les escoles: Música per a tothom. 

2. Proposta d’adscripcions per al curs 2008-09 

S’aprova un dictamen sobre la proposta presentada pels Serveis 

Territorials en relació a les adscripcions per al curs 2008-09 (Veure 

annex 1) 

3. Presentació del pressupost d’Educació per a l’any 2008 

S’explica com es distribueix el pressupost, en relació no tant a les 

partides econòmiques sinó als programes on s’invertirà. 

4. Document de bases per a la Llei d’Educació de Catalunya 

Es presenta el document i s’anima a fer aportacions a través dels canals 

establerts per a cada sector de la comunitat educativa.  

 

Assistents: 24 

 

Documentació lliurada: 

- Fulletó del Curset de Cinema 07-08 

- Quadre amb la proposta d’adscripcions de la Generalitat 

- Resum del document de bases de la Llei d’Educació 
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Sessió celebrada el dia 21 de febrer al Ceip Can Ll ong 

 

1. Presentació del Pla director per a la informació, la comunicació i 

l’educació per a la sostenibilitat a Sabadell. 

El Regidor de Sostenibilitat i gestió d’ecosistemes, Ricard Estrada, 

presenta l’esborrany del Pla director fem especial èmfasi en aquells 

aspectes que tenen relació amb l’educació. 

2. Proposta d’aportacions a la convocatòria de subvencions als 

ajuntaments per al foment de la participació en activitats extraescolars 

organitzades per les AMPA dels centres educatius. 

S’aprova un document amb propostes de millora d’aquesta convocatòria 

que es farà arribar a Serveis Territorials (Veure annex 2) 

3. Presentació de les actuacions de Serveis Socials al territori 

Des del departament de Serveis Socials s’expliquen tots els serveis que 

s’ofereixen als territorials i específicament aquells que estan vinculats 

amb els centres educatius. 

4. Seguiment del treball de la comissió família-escola 

 

Assistents: 22 

 

Documentació lliurada: 

- Revista de difusió de l’oferta formativa 

- Tríptic de les activitats d’Illa Oberta 

- Recull del concurs literari Joan Oliver 

- Tríptic del premi Montserrat Miró i Marimón 

- Tríptic del cicle de cinema infantil en català 
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Sessió celebrada el dia 17 d’abril al Centre d’estu dis Ramar 2 

 

1. Projecte Música per a tothom 

Es presenta el projecte Música per a tothom i s’analitzen les implicacions 

que els centres educatius hi poden tenir. 

2. Dades de preinscripció per al curs 2008-09 

S’expliquen les dades provisionals de les quals es disposen sobre la 

preinscripció per al proper curs. 

3. Formació permanent d’adults 

Es consulta al CEM sobre l’oportunitat d’elaborar a Sabadell un Pla de 

formació permanent d’adults. 

4. Seguiment del treball de la comissió família-escola 

 

Assistents: 29 

 

Documentació lliurada: 

- Enquestes a mares i pares i professorat elaborades per la comissió del 

CEM (Veure annex 3) 

- Invitació festa de posada en marxa CEIF Can Llong (30/4/08) 

- Invitació festa de posada en marxa CEIF Joaquim Blume (25/4/08) 

 

 

Sessió celebrada el dia 5 de juny al CFA de Can Rul l 

 

1. Programa Ciutat i Escola: valoració i propostes de futur. 

Es presenten les dades de participació del curs anterior i es plantegen 

propostes de futur. 

2. Avantprojecte de la Llei d’Educació de Catalunya 

Es presenten els aspectes més destacats de l’avantprojecte i s’anima a 

participar als membres del Consell a través dels mitjans establerts per a 

cada sector. 
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Assistents: 14 

 

Documentació lliurada: 

- Resum de l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de Catalunya 

- Revista La Ceba 

- Revista Ei, mira-te-la! 

- Díptic d’informació per a la preinscripció a les escoles d’adults 

- Llibret informatiu sobre el Conservatori i l’Escola de Música 
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3.1.2. Temes tractats a les reunions del Ple 

 
ACTUACIONS DE SERVEIS 
SOCIALS 
 
AVANTPROJECTE LLEC 
 
 
CALENDARI CURS 2007-08 
 
CIUTAT DE LA MÚSICA 
 
DOCUMENT DE BASES DE LA 
LLEC 
 
MEMÒRIA CURS 2006-07 
 
MÚSICA PER A TOTHOM 
SECUNDÀRIA 
 
PLA DIRECTOR PER A LA 
SOSTENIBILITAT 
 
PLA DE TREBALL 2007-08 
 
 
 
PREINSCRIPCIÓ I 
MATRICULACIÓ 
 
 
PRESSUPOST EDUCACIÓ 
2008 
 
 
PROGRAMA CIUTAT I ESCOLA 
 
 
PROPOSTA D’ADSCRIPCIONS 
CURS 2008-09 
 
 
RENOVACIÓ DELS MEMBRES 
DEL CEM 
 
 

Presentació dels recursos de 
Serveis Socials al territori. 
 
Es presenta un resum de 
l’avantprojecte de la LLEC. 
 
Proposta de dies de lliure disposició 
 
Presentació del projecte 
 
Presentació del document  
 
 
Aprovació de la memòria  
 
Presentació del projecte 
 
 
Presentació de l’esborrany del Pla. 
 
 
Concreció dels temes que seran 
objecte de treball durant el proper 
curs 
 
Presentació de les dades de 
preinscripció i matriculació dels 
diferents nivells. 
 
Presentació del pressupost del 
departament d’Educació de 
l’Ajuntament per a l’any 2008 
 
Presentació de les dades de 
participació i propostes de futur 
 
Aprovació de la proposta 
d’adscripcions per la curs 2008-09  
 
 
Procés de renovació del CEM 
 
 
 
 
 



Consell Escolar Municipal de Sabadell   Memòria curs 2007-08 

14

 

 
3.2. Comissió permanent 

 

La Comissió Permanent, genèricament, s’ha dedicat a les funcions pròpies 

establertes en el reglament, segons les quals esdevé l’òrgan de planificació 

i canalització del treball a desenvolupar en el marc del Consell Escolar. 

 

Algunes de les seves funcions són: 

- planificar les reunions del plenari 

- elaborar les ordres del dia 

- decidir l’oportunitat o conveniència de tractar temes que no són  

      específics o propis del CEM 

- presentar iniciatives pròpies al CEM 

- demanar documentació o informació per tractar temes 

- fer el seguiment dels acords del Ple 

- elaborar la present memòria 

 

Durant el curs 2007-08 la comissió permanent ha estat formada per: 

- Sr. Ramon Burgués, president del CEM 

- Sr. Antonio Luis Corrales, representant dels professionals 

- Sra. Immaculada Dorio, representant de mares/pares 

- Sr. Joan Garcia, representant dels professionals 

- Sra. Isabel Carrillo, secretària del CEM 

 

Quan es van iniciar el curs 2007-08 a la comissió permanent quedaven les 

següents places vacants: 

o 1 representants dels professionals 

o 2representants de mares i pares 

o 1 representant dels alumnes 

o 1 representant dels consells de districte 
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3.3. Comissió de planificació 

 

Al plenari del mes d’octubre es va aprovar la creació d’una comissió de 

planificació que pogués reunir-se en cas de tractar-se temes relacionats 

amb la planificació educativa (adscripcions, àrees territorials d’influència...) 

Aquesta comissió està formada pel Sr. Antonio Luis Corrales (representant 

dels directors de secundària pública) i la Sra. Carmina Pérez (representant 

dels directors de primària pública). 

 

3.4. Comissió de treball per analitzar la relació f amília-escola 

 

Al Plenari del Consell del mes d’octubre es va crear un grup de treball que 

tenia com a objectiu analitzar la relació família-escola i organitzar unes 

jornades obertes a tota la ciutadania per posar en comú les conclusions dels 

treballs. Es va convidar a tots els centres educatius de la ciutat a formar-ne 

part, ja que les comissions de treball del Consell són delegades i per tant, 

pot participar tot aquell que hi estigui interessat. 

 

També es va convidar a tota la comunitat educativa a participar mitjançant 

aportacions, suggeriments...., i les aportacions rebudes van ser tingudes en 

compte en les sessions de treball de la comissió.  

 

El grup de treball estava format pels següents membres del CEM: 

o Antonio Luis Corrales, director de secundària pública 

o Felipe Santamaria, representant del sector de mares i pares 

o Immaculada Dorio, representant del sector de mares i pares 

o José Sierra, representant del sector de mares i pares 

o Susanna Carmona, representant del sector de mares i pares 

o Miquel Mas, representant del professorat 

o Rosa Roig, representant dels grups municipals 

o Sergi Asensio, representant dels grups de lleure 

o Isabel Carrillo, secretària del CEM 
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També van mostrar interès per participar-hi altres persones que no formen 

part del CEM: 

o Emília Aguilera, directora del Ceip Miquel Carreras 

o Manuel Robles, professor 

o Marc Franco, professor 

o Margarita Espinosa, professora 

o Anna Vivas, AMPA Ceip Miquel Martí i Pol 

o Maria Vilasó, tècnica d’educació 

 

La comissió s’ha reunit en diverses ocasions i uns dels resultats d’aquest 

anàlisi ha estat l’elaboració d’una enquesta que s’ha fet arribar a diversos 

centres de la ciutat i que està adreçada al professorat i a les mares i pares. 

De l’anàlisi d’aquestes enquestes s’elaborarà un informe que servirà de 

base a unes jornades previstes pel mes d’octubre del 2008.  

La comissió ja ha elaborat un primer esborrany del programa de les 

jornades i s’ha enviat a tots els centres docents la proposta de col·laboració 

mitjançant l’enviament dels projectes que porten a terme per afavorir la 

relació família-escola.  

El programa de les jornades constarà de dues conferències marc, la 

presentació de l’estudi fruit de les enquestes, una taula d’experiències i la 

constitució de grups de treball.  
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4. ACTUACIONS DERIVADES DELS ACORDS PRESOS AL CONSE LL 

 

4.1. Difusió externa de l’activitat del Consell 

 

Des del Consell es considera que, paral·lelament a la seva tasca principal 

que és fer arribar el seu parer als responsables dels temes tractats, és molt 

important que tota aquesta informació arribi a tota la comunitat educativa 

que finalment seran els destinataris dels acords presos. 

 

Amb aquesta finalitat i fent una aposta per les tecnologies de la informació i 

la comunicació, s’ha continuat amb l’edició en format electrònic d’un butlletí 

que després de cada reunió del Ple, s’edita amb un recull dels temes 

tractats, un espai d’agenda i un espai de notícies. Aquest curs s’han editat 

els següents butlletins (es poden consultar a l’Annex 4):  

 

o núm. 16: Novembre 2007 

o núm. 17: Gener 2008 

o núm. 18: Març 2008 

 

 

Una altra actuació en aquesta mateixa línia de donar a conèixer l’activitat 

del Consell ha estat l’actualització constant de la pàgina web. En el cas del 

treball portat a terme per la comissió que analitza la relació escola-família, a 

la web del CEM s’han publicat diverses preguntes adreçades a tota la 

ciutadania per tal de recollir les opinions sobre aquest tema. 

 

 

4.2. Transmissió dels acords/opinions del CEM a les  institucions o 

als responsables directes 

 

Per ordre cronològic, arran de les decisions preses al Consell, es van 

trametre les següents informacions/documents als responsables directes: 
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- Octubre 2007: es fa arribar a les escoles, Ampes i entitats de 

lleure la possibilitat de participar a la comissió de treball que 

analitzarà la relació família-escola organitzarà les activitats de 

convivència i es demana les seves aportacions.   

 

- Novembre 2007: s’envia a les escoles la petició de col·laboració 

perquè aportin les seves experiències i projectes en relació a la 

vinculació família-escola.  

 

- Gener 2008: es demana als centres educatius les possibles 

aportacions per a la millora de la convocatòria dels ajuts a les 

activitats extraescolars que convoca la Generalitat.  

 

- Gener 2008: s’envia a Serveis Territorials el dictamen del CEM 

sobre la proposta de modificació d’adscripcions per al curs 2008-

09. 

 

- Febrer 2008: s’envia a la Direcció general d’atenció a la comunitat 

educativa i a Serveis Territorials el dictamen del CEM sobre les 

propostes de millora de les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions als ajuntaments per al foment de la participació 

en activitats extraescolars 

 

- Maig 2008: s’envia a totes les escoles la proposta de dies de lliure 

disposició.  

 

 


