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1. INTRODUCCIÓ  
 
Aquesta memòria del Consell Escolar Municipal del curs 2009-10 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, ...), i també s’ha estat atent al debat educatiu a Catalunya amb 

la posada en comú de les línies bàsiques del Decret d’autonomia de centres 

docents o la jornada sobre digitalizació de llibres.  

 

De cara al curs vinent, un dels objectius del Consell ha de ser estar atents a 

com es concreta l’aplicació de la Llei d’Educació de Catalunya, quines 

implicacions té per a la nostra ciutat. 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 2009-10 
 

 
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 
Mares i pares d’alumnes Pilar Bracero Tot el període  
 Josep M. Roviras Tot el període 
 José Sierra Tot el període 
 Felipe Santamaria Tot el període 
 Antonio del Cacho Tot el període 
 Xavier Casajuana Tot el període 
Professorat Mercè Rovira Tot el període 
 Pilar Salvans Tot el període 
 Míriam Murillo Tot el període 
 Eva Quiñonero Tot el període 
 José M. Parra Tot el període 
 Gregorio Fernández Tot el període 
 Miquel Mas Tot el període 
Alumnes Rosa Pahissa Tot el període 
 Josep Puig Tot el període 
 Marta Riba Tot el període 
 Mercè Gorina Tot el període 
Directors centres públics Yolanda Álvarez Tot el període 
 Isabel Martin Tot el període 
 Antònia Sierra Tot el període 
 Jose L. Corrales Tot el període 
 Manuel Robles Tot el període 
Titulars centres concertats Assumpta Vilanova Tot el període 
 Carme Jalón Tot el període 
 Joan Garcia Tot el període 
Escoles d’adults Angeles Flores Tot el període 
Centres ensenyaments 
artístics 

Agustí Hurtado Tot el període 

Escoles bressol municipals Olga Miró Tot el període 
Escoles bressol privades Josefina Astigarra Tot el període 
PAS Núria Graell Fins maig 2010 
Serveis educatius Montserrat Fons Tot el període 
Serveis Socials Josep Cantero Tot el període 
Entitats de lleure Sergi Asensio Tot el període 
 Anna Pons Tot el període 
Consell del dte 1r Francesc Membrado Tot el període 
Consell del dte 2n VACANT Tot el període 
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Consell del dte 3r Ramon Martí Tot el període 
Consell del dte 4t Jose Luis Belloso Tot el període 
Consell del dte 5è José Garrido Tot el període 
Consell del dte 6è Olga Balada Tot el període 
Consell del dte 7è Oscar Justícia Tot el període 
 
 
 

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 6  66% 

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

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

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

Professorat 9 7  77% 
primària pública consells 2 1 1  

secundària pública consells 1 0 1  
concertada consells 2 2 0  

sindicats 4 4 0  
Alumnes 8 4 0 50% 

pública consells 4 1 3  
concertada consells 3 3 0  

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 ensenyaments 
artístics 

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% 
Total de places 61 48 13 78% 
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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 7 2 6 4 2 
Mares i pares d’alumnes 6 2 3 1 2 2 
Professorat 7 3 3 3 4 1 
Alumnes 4 1 1 0 0 0 
Directors centres públics 5 2 4 5 5 4 
Titulars centres concertats 3 1 1 0 2 1 
Escoles d’adults 1 1 1 1 1 0 
Centres ensenyaments art 1 1 0 0 0 0 
Escoles bressol  2 2 0 2 2 0 
PAS 1 1 0 0 0 1 
Serveis educatius 1 1 0 1 1 0 
Entitats de lleure 2 2 0 0 2 1 
Serveis Socials 1 1 1 1 0 1 
Consells de districte 6 3 3 2 3 1 
 48 28 19 23 26 13 
 
 
 
2.3. Renovació dels membres del Consell Escolar Mun icipal 
 
Durant el curs 2009-10 no s’ha produït renovació del consell dels membres 

procedents dels consells escolars de centre i només s’han renovat aquells 

càrrecs de designació directa que finalitzaven el seu mandat: representant 

dels directors/es de secundària pública, representants de la titularitat dels 

centres concertats, representant dels centres municipals d’ensenyaments 

artístics i representant de les entitats de lleure.  

 

Al finalitzar el curs 2009-10 quedaven 13 vacants per cobrir: 3 del sectors 

de mares i pares, 2 del sector del professorat, 4 del sectors d’alumnes, 3 del 

personal del PAS i 1 del representant del districte 2n. 
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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: 

 

- la comissió permanent  

- la comissió que ha estudiat el Reglament de preinscripció i matriculació 

a les escoles bressol públiques 

- la comissió que ha estat analitzant el tema de la reutilització i 

socialització de llibres 

 

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 Socialització 

de llibres 
Reglament 

EB 
 

Setembre’09      
Octubre 1 1 1   
Novembre      
Desembre 1 1 1 1  
Gener’10   1   
Febrer 1 1 1 1  
Març 1     
Abril 1 1    
Maig      
Juny 1 1    
Juliol      
Agost      

Total 6 5 4 2  
 
 
 
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. 

 



Consell Escolar Municipal de Sabadell   Memòria curs 2009-10 

8

 

Les reunions s’han celebrat als següents indrets: 

o CEIF Can Puiggener 

o Escola Miquel Carreras 

o Escola del Carme 

o Casal Pere Quart 

o CEIF Creu Alta 

 

3.1.1. Extracte de les reunions 

 

Sessió plenària celebrada el 27 d’octubre al CEIF C an Puiggener 

 

1. Aprovació de la memòria del curs 2008-09 

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

2. Dades d’inici de curs 2009-10 

S’expliquen les dades generals d’inici de curs i es comenta que ha 

començat sense cap incident destacable. 

3. Revisió de la campanya de difusió de l’oferta educativa de la ciutat per al 

curs 2010-11 

A instàncies del Ple del Districte 1r s’analitza la possibilitat d’incorporar 

l’escola concertada amb el mateix tipus d’informació que les escoles 

públiques a la revista de difusió de l’oferta. Per votació s’acorda que així 

es faci i s’elabora un informe que recull la deliberació i els acords 

(ANNEX 1)  

4. Revisió del procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol 

públiques 

S’acorda que la comissió que es va crear el curs passat, es torni a reunir 

per fer una valoració de l’aplicació dels criteris complementaris que 

consten al Reglament.  

5. Seguiment del treball de la comissió de socialització i reutilització de 

llibres 

La comissió està treballant en l’organització de les jornades. 

 

Assistents: 27 
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Documentació lliurada: 

- Proposta de calendari de reunions curs 2009-10 

- Núm. 22 de la revista Ei, mira-te-la!  

- Núm. 25 de la revista La Ceba 

- LLibre Ciutat i Escola 

- XXVIII Concurs literari Joan Oliver 2008   

- Seguint el fil 2009 

 

 

Sessió celebrada el dia 15 de desembre a l’Escola M iquel Carreras 

 

1. Pressupost d’Educació per a l’any 2010 

2. Preinscripció i matrícula curs 2010-11 

S’aprova la proposta de doble adscripció de l’Escola Andreu Castells i 

fer-ho arribar a la Delegació Territorial (ANNEX 2)  

3. Proposta de la comissió del CEM sobre els criteris complementaris en el 

procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol públiques de 

Sabadell 

S’ajorna per a la propera sessió, ja que la comissió està analitzant les 

dades. 

4. Adhesió al Manifest pel 20è aniversari de la Convenció dels Drets dels 

Infants 

 

Assistents: 21 

 

 

Sessió celebrada el dia 16 de febrer a la seu de l’ Escola del Carme 

 

1. Procés de preinscripció i matrícula: calendari 

2. Modificació del Reglament de preinscripció i matrícula a les escoles 

bressol públiques de Sabadell 

S’aprova la proposta de la comissió i es recomanarà a la Regidoria 

d’Educació eliminar el criteri complementari relacionat amb l’antiguitat al 
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padró i mantenir el criteri complementari tot i afegint algunes 

consideracions derivades de la seva complexitat d’aplicació.  

3. Programa Posa-t’hi 

4. Inversions als centres educatius 2010 

5. Ajuts a l’estudi concedits pel departament d’Educació 

  

Assistents: 25 

 

 

Sessió extraordinària 3 de març a la Casa Duran 

 

El Consell Escolar Municipal convoca una reunió extraordinària en la què es va 

convidar al Sr. Jaume Graells, director general de l’Educació primària i el 

batxillerat del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal 

que expliqués el Decret d’autonomia de centre.  

 

Assistents: 90  

 

 

Sessió celebrada el dia 21 d’abril al Casal Pere Qu art 

 

1. Dades de preinscripció per al curs 2010-11 

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

preinscripció per al proper curs. 

2. La Xarxa de la Infància 0-3 de Sabadell 

3. Calendari del curs 2010-11: dies de lliure disposició 

S’aprova la proposta de dies de lliure disposició per al proper curs. 

4. Valoració de les jornades sobre socialització i reutilització de llibres  

 

Assistents: 28  

 

Documentació lliurada: 

 

- Llibret de Música Oberta 
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- Guia de serveis i recursos 0-3 de la Xarxa de la Infància 

- LLibre sobre les pautes de criança de la Xarxa de la Infància 

- Díptic de la Mostra de Teatre 

 

Sessió celebrada el dia 7 de juny al CEIF Creu Alta  

 

1. Programes de Qualificació Professional Inicial  

S’expliquen les diverses modalitats de PQPI i l’oferta a la nostra ciutat.  

2. Presentació de l’estudi “El professorat de cicles formatius i l’empresa a 

Sabadell” elaborat pel CIREM.  

3. Dades de preinscripció d’ensenyaments postobligatoris i escoles bressol 

4. Butlletí informatiu de la Regidoria d’Educació 

 

Assistents: 15 

 

Documentació lliurada: 

- Revista La Ceba 

- Revista Ei, mira-te-la! 

- Recull de treballs de Seguint el Fil 

- Díptic amb la informació dels casals d’estiu 

 

 
3.1.2. Temes tractats a les reunions del Ple 

 
 

- Línies de treball del departament d’Educació 

- Reglament del procés de preinscripció i matrícula a les escoles bressol 

públiques 

- Memòria del curs 2008-09 

- Ampliació de la comissió permanent 

- Organització i valoració de les jornades sobre reutilizació i digitalització 

de llibres 

- Pressupost del departament d’Educació 2010 

- Oferta educativa per al curs 2010-11 

- Calendari escolar: dies de lliure disposició 
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- Actuacions incloses al Fons Estatal d’Inversió Local 

- Programes de Qualificació Professional Inicial 

- Xarxa de la Infància 0-3 de Sabadell... 

 
 

 

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 2009-10 la comissió permanent ha estat formada per: 

- Sr. Ramon Burgués, president del CEM 

- Sr. Antonio Luis Corrales, representant dels professionals 

- Sr. Joan Garcia, representant dels professionals 

- Sr. Francesc Membrado, representant dels consells de districte 

- Sra. Isabel Carrillo, secretària del CEM 

 

Quan es van iniciar el curs 2009-10 a la comissió permanent quedaven les 

següents places vacants: 

o 1 representants dels professionals 

o 2 representants de mares i pares 

o 1 representant dels alumnes 

o 1 representant dels consells de districte 
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3.3. Comissió de treball sobre reutilització i digi talització de llibres 

 

Al plenari de febrer del 2009 es va acordar la creació d’una comissió que 

treballés el tema de la reutilizació i socialització de llibres als centres 

educatius de la nostra ciutat.  

Com és habitual a les comissions del CEM, aquesta informació es va arribar 

a tota la comunitat educativa per tal d’obrir-la a la participació de totes les 

persones interessades.  

El dia 2 d’abril del 2009 es convoca la primera reunió de la comissió a la 

qual hi assisteixen 16 persones. En aquesta primera reunió s’acorda enviar 

una fitxa a tots els centres educatius per saber quin és l’estat d’aquest tema 

a la nostra ciutat. 

La comissió es reuneix en diverses ocasions durant el curs 2009-10 i 

continua la seva tasca durant el curs 2010-11. En aquestes reunions es van 

realitzar diverses actuacions: 

o consensuar la fitxa per recollir la informació que es demanarà als 

centres educatius 

o analitzar la informació recollida a través de les fitxes 

o organitzar unes jornades de treball pel mes de març del 2010 

 

Inicialment el grup de treball estava integrat per les següents persones, però 

la participació va anar variant al llarg del temps:  

o Alicia Consola, AMPA Escola del Carme 

o Alicia Reina, Escola la Vall 

o Carles Anton, AMPA Escola Ribatallada 

o Virgínia Domínguez, regidora 

o Felipe Santamaria, AMPA Escola Sant Joan Bosco 

o Inés Velasco, AMPA EScola Miquel Martí i Pol 

o Jordi Vilà, AMPA Escola del Carme 

o M. Carme , AMPA IES Sabadell 

o Marisa   , AMPA Escola Can Rull 

o Juan Miguel Mena, Regidor 

o Mia Carreras, Escola La Vall 
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o Mònica Clols, AMPA Escola Sagrada Família 

o Montse Foix, AMPA Escola Pia 

o Patrícia Sanz, Institut Ribot i Serra 

o Rafael Melé, AMPA Institut Joan Oliver 

o Fina Riba, tècnica del departament d’Educació 

o Rosa M. Ferrer, Escola Font Rosella 

o Teresa Casan, Escola Roureda 

o Isabel Carrillo, secretària del CEM  

 

 

3.4. Comissió per analitzar el Reglament de preinsc ripció i matrícula 

de les escoles bressol públiques de Sabadell 

 

Aquesta comissió estava formada per: 

 

- Ramon Burgués, regidor d’Educació 

- Virgínia Domínguez, regidora 

- Montserrat Duran, cap del servei d’Educació 

- Juan Miguel Mena, regidor 

- Olga Miró, directora d’escola bressol municipal 

- Isabel Carrillo, secretària del CEM  

 

La comissió es va reunir en dues ocasions (14/12/2009 i 9/2/2010) amb 

l’objectiu d’analitzar l’aplicació dels dos criteris complementaris que es van 

incorporar al Reglament de preinscripció i matrícula a les escoles bressol 

públiques el curs passat.  

La comissió va acordar: 

- no incorporar per al proper curs el criteri complementari d’antiguitat de 

residència, ja que presenta un nivell de discriminació molt baix 

- mantenir el criteri econòmic, tot i que cal tenir present les següents 

problemàtiques: 

o suposa una dificultat de gestió important de cara a les direccions 

del centre i una responsabilitat afegida a l’hora d’interpretar la 

documentació que les famílies aporten 
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o si les matrícules condicionades a l’aportació d’un certificat 

d’imputacions es resolen un cop començat el curs, l’alumne haurà 

d’acabar el curs en el centre 

o el número de beques ha baixat i pot suposar que en alguns casos 

les famílies que han entrat amb renda baixa no puguin assumir el 

cost de l’escola bressol 

 

Aquesta proposta va ser ratificada pel plenari del Consell el dia 16 de febrer 

del 2010.  

 

 
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. 

 

En aquesta línia de donar a conèixer l’activitat del Consell ha estat 

l’actualització constant de la pàgina web.  

 

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: 

 

- Desembre 2009: s’envia un escrit a la Directora de Serveis 

Territorials amb la proposta del CEM sobre la doble vinculació de 

l’Escola Andreu Castells per a la propera campanya de 

preinscripció del curs 2010-11. 
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- Desembre 2009: s’envia on line l’adhesió del CEM al Manifest 

sobre el 20è Aniversari dels Drets dels Infants.  

- Desembre 2009: es va adreçar al Tinent d’alcalde de l’Àrea de 

Presidència un informe sobre la deliberació del CEM sobre la 

modificació de la difusió de l’oferta educativa a la ciutat de 

Sabadell. 

- Febrer 2010: s’informa a tota la comunitat educativa sobre les 

jornades sobre reutilització i digitalització de llibres que es van dur 

a terme al mes de març. 

- Març 2010: s’informa a tota la comunitat educativa sobre la sessió 

extraordinària del CEM per tractar el tema del Decret d’autonomia 

de centres educatius. 

- Abril 2010: s’informa a tota la comunitat educativa sobre la 

presentació del llibre “Els Instituts-Escola republicans” al qual 

dóna suport el Consell.  

- Abril 2010: s’envia a totes les escoles la proposta de dies de lliure 

disposició.  

 

4.3. Organització d’actes acadèmics o formatius 

 

- Jornada sobre reutilització i digitalització de llibres: “Del llibre en 

paper al suport digital”. 

 

Arran del treball portat a terme per la comissió del CEM durant el 

curs 2008-09 i el 2009-10, el 13 de març del 2010 es van poder tirar 

endavant una jornada que volia posar de manifest, d’una banda, les 

diferents experiències que s’estan fent a la nostra ciutat en relació a 

la socialització i reutilització de llibres, i d’altra banda, reflexionar 

sobre un procés que s’ha iniciat i que comportarà la progressiva 

digitalització dels llibres emprats pel nostre alumnat.  

 

El programa de la jornada i els ponents van ser els següents:  

 

10:00-10:15  Acreditacions  
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10:15-11:30 Presentació de les jornades i taula d’experiències 

   
Què Qui 
Treballs previs a la implantació: 

- relació amb la Direcció del centre 
- relació amb les mares i pares 
- relació amb els alumnes 
- altres aspectes de preparació del 

projecte 
 

Escola Sant Julià 

Implantació. Decàleg del procés 
 
 

AMPA Institut 
Sabadell 

Una vegada constituït. Avantatges i 
dificultats. Què implica la socialització? quins 
valors? altres elements susceptibles de ser 
socialitzats? 
 

AMPA Escola 
Ribatallada 

 
Intervenció del moderador: proposta d’anàlisis i discussió per part 
dels ponents sobre el que passarà amb el llibre digital i els nous 
projectes de futur. Com veuen l’aplicació dels valors i els 
processos de la socialització al nou marc de la digitalització 

 
 

11:30-12:30 Pausa 

 

12:30-13:30 Taula rodona sobre les perspectives de futur: 

 

Què Qui 
Els reptes que suposarà per al professorat 
l’aplicació del suport informàtic a l’aula, en 
relació a la metodologia, les dinàmiques...  

 

Institut Jonqueres 

Una experiència d’incorporació de les noves 
tecnologies dintre de un projecte global de 
centre 
 
 

Escola Jacint 
Verdaguer – Sant 
Sadurní 

Projecte EduCat 1x1 
 

Josep Ma Silva – 
Departament 
Educació 
Generalitat 

 
13:30  Tancament de les jornades 

 

La valoració de la jornada va ser molt positiva per part de prop de 60 

persones que hi van participar.  
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- Presentació de llibre “Els Instituts-escola republicans” de Salvador 

Domènech. El Consell Escolar Municipal va col·laborar en la 

presentació d’aquest llibre que va ser prèvia al plenari del mes 

d’abril del 2010.  

 


