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1. INTRODUCCIÓ 
 
Aquesta memòria del Consell Escolar Municipal del curs 2003-04 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, 

renovació dels membres, ...), s’han renovat determinats aspectes del 

funcionament per tal d’adaptar-lo a la realitat de la nostra ciutat (modificació 

del reglament, revista electrònica...), s’ha estat atent al debat educatiu a 

Catalunya (adhesions al Fòrum social per a l’educació, al manifest en 

defensa del català i al programa Educar més enllà de l’horari lectiu) i també 

s’han analitzat temes molt importants per a la ciutat com ha estat el mapa 

escolar (aprovació en el darrer Ple municipal).  

 

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 2003-04 
 

 
Sector Representant Període 
President Sr. Ramon Burgués Tot el període 
Ajuntament Sr. Joan Manau Tot el període 
 Sr. Josep Asensio Fins maig 2004 
 Sra. Marta Farrés Des de maig 2004 
 Sr. Ramon Alvarez Tot el període 
 Sra. Carme Forcadell Tot el període 
 Sra. Neus Garcia Tot el període 
 Sra. Patrícia Martínez Tot el període 
 Sr. Pere Obiols Tot el període 
Mares i pares d’alumnes Sr. Bartolomé Saez Des de març 2004 
 Sr. Jordi Elias Des de març 2004 
 Sr. Enric Peig Tot el període 
 Sra. Montse Moles Des de març 2004 
 Sra. Francesca Santana Des de març 2004 
 Sr. Sergi Rodríguez Des de març 2004 
 Sra. Rosa Jané Tot el període 
 Sr. Manel Fernández Des de març 2004 
Professorat Sr. Pere Màlaga Des de març 2004 
 Sr. Jordi Espuñes Tot el període 
 Sra. Imma Badia Des de març 2004 
 Sr. Esteban López Des d’abril 2004 
 Sr. Ferran Anell Tot el període 
 Sr. Gregorio Fernández Tot el període 
 Sr. Narcís López Tot el període 
Alumnes Sra. Laura Valero Des de març 2004 
Directors centres públics Sr. Joan Palma Tot el període 
 Sra. Rosa Alvarez Tot el període 
 Sra. Antònia Sierra Tot el període 
 Sr. Jose L. Corrales Tot el període 
 Sr. Alfons Higuero Tot el període 
Titulars centres concertats Sr. Joan Vila Tot el període 
 Sr. Alfons Solé Tot el període 
 Sra. Blanca Urzaiz Tot el període 
Escoles d’adults Sra. Isabel Montserrat Tot el període 
Centres municipals Sr. Agustí Hurtado Tot el període 
 Sra. Isabel Izard Fins novembre 03 
 Sra. Carme Passolas Des de març 2004 
Escoles bressol Sra. Esther Tomás Tot el període 
 Sra. Dolors Sans Tot el període 
PAS Sr. Eduard Herranz Tot el període 
CRP Sra. Montserrat Fons Tot el període 
EAP Sra. Teresa Colomer Tot el període 
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Serveis Socials Sr. Josep Cantero Tot el període 
Consell del dte 1r Sr. Heribert Muñoz Des de gener 2004 
Consell del dte 2n Sr. Juli Moltó Des de gener 2004 
Consell del dte 3r Sr. Manuel Robles Des de gener 2004 
Consell del dte 4t Sr. Francesc Portalés Des de gener 2004 
Consell del dte 6è Sr. Ginés Fernández Des de gener 2004 
Consell del dte 7è Sra. Mª Teresa Santiago Des de gener 2004 
 
 
 

2.2. Participació dels diferents sectors del món educatiu en el Consell 
 
 
Aquest quadre dóna una visió global de la participació de cada sector al 

Consell i l’índex d’assistència al Ple. S’ha calculat a partir del nombre real 

de membres per sector i sense tenir en compte les vacants que hi ha hagut 

en alguns sectors en diferents períodes del curs. 

 
 

Sector Nombre 
total 

Membres 
nomenats 

Vacants % representació 

Ajuntament 8 8 0 100% 
Mares i pares d’alumnes 9 8 1 88,8% 

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

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

concertada consell 2 2 0  
concertada AMPA 1 1 0  

Professorat 9 8 1 88,8% 
primària pública consells 2 1 1  

secundària pública 
consells 

1 1 0  

concertada consells 2 1 1  
sindicats 4 4 0  

Alumnes 7 1 6 14,2% 
pública consells 3 1 2  

concertada consells 2 0 2  
associacions 2 0 2  

Directors centres públics 5 5 0 100% 
Titulars centres concertats 3 3 0 100% 
Escoles d’adults 1 1 0 100% 
Centres municipals 2 2 0 100% 
Escoles bressol 2 2 0 100% 
PAS 4 1 3 25% 
CRP 1 1 0 100% 
EAP 1 1 0 100% 
Serveis Socials 1 1 0 100% 
Consells de districte 7 6 1 85,7% 
 60 48 12 80% 
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Assistència als plens per sectors 
 
Sector Membres  Octubre Desembre Març Maig Juny % 
Ajuntament 8 5 3 5 4 3 50% 
Mares i pares d’alumnes 8 1 2 6 6 4 47% 
Professorat 8 2 1 4 3 2 30% 
Alumnes 1 0 0 1 0 0 20% 
Directors centres públics 5 3 4 4 3 2 64% 
Titulars centres concertats 3 0 0 1 0 0 6% 
Escoles d’adults 1 1 1 0 1 0 60% 
Centres municipals 2 0 0 1 2 1 40% 
Escoles bressol 2 2 0 1 2 1 60% 
PAS 1 0 0 1 0 0 20% 
CRP 1 1 1 1 1 0 80% 
EAP 1 0 0 0 0 0  
Serveis Socials 1 0 1 1 1 0 60% 
Consells de districte 6 0 0 3 3 2 26% 
 48 15 13 29 26 15 19,6% 
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2.3. Renovació dels membres del Consell Escolar Municipal 
 
 
La renovació dels membres del Consell s’ha fet en aquells sectors on hi 

havia vacants, bé perquè no hi havia membres nomenats o perquè havien 

finalitzat el seu mandat.  

 

Aquesta renovació s’ha fet a través de dues vies: 

 

- designació directa de la institució o el col·lectiu que representen 

- durant el mes de març es van realitzar reunions amb els diferents 

sectors on es van escollir, entre ells mateixos, als representants que 

faltaven. 

 

Cal tenir en compte que a l’acabament d’aquest curs, encara quedaven 

vacants en diversos sectors: mares i pares, professorat, alumnes, PAS i 

consells de districte. 
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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 ha funcionat la comissió permanent i la 

comissió delegada de mapa escolar.  

 

En el Ple del Consell del dia 23 de març del 2004 es va crear la comissió 

delegada encarregada de redactar un dictamen sobre el document de 

treball de mapa escolar de Sabadell fins al 2015. 

 

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

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

 
 

MES PLE COMISSIÓ 
PERMANENT 

COMISSIÓ MAPA 
ESCOLAR 

Setembre 2003    
Octubre  1   
Novembre    
Desembre 1   
Gener 2004    
Febrer  1  
Març 1   
Abril  1 2 
Maig 1  2 
Juny 1 1 1 

Total    
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3.1. Extracte de les reunions del Ple 

 

Sessió del 30 d’octubre del 2003 celebrada al nou Ceip Carme Simó-Sant 
Gregori 

 

Temes tractats: 

1. Principals línies d’actuació del Departament d’Educació pel període 

2003-2007 

Es presenten, per part de la Regidoria, els objectius del mandat en 

l’àmbit educatiu, que inclouen, entre d’altres, temes lligats a la revisió del 

mapa escolar, els serveis educatius (menjador, Ciutat i Escola, ...), el 

manteniment dels equipaments educatius, programa de suport a les 

mares i pares, etc...  

2. Objectius i organització del CEM 

S’explica quin serà el funcionament del Consell (sessions plenàries i 

comissions delegades), la possibilitat de fer els plenaris de forma 

itinerant per conèixer diversos centres educatius, el projecte d’editar un 

butlletí electrònic que faciliti l’accés a la informació, etc... 

3. Proposta d’adhesió al Manifest en defensa de l’escola catalana com a 

garantia de cohesió social . 

S’acorda per unanimitat l’adhesió del Consell al manifest.  

4. Torn obert de paraules. 

Es comenta la necessitat d’incorporar nous membres a la comissió 

permanent. Finalment s’acorda nomenar als següents membres: 

- pares: Sr. Enric Peig 

- professionals: Sr. Antonio L. Corrales 

- Alumnes: pendent 

- Ajuntament: pendent 

Documentació lliurada: 

- còpia del Manifest en defensa de l’escola catalana com a garantia 

de cohesió social 

Assistència: 15 membres 
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Sessió de l’11 de desembre del 2003 celebrada a l’IES Miquel Crusafont 

 

Temes tractats: 

1. Presentació dels resultats de les competències bàsiques als alumnes de 

10 anys a Sabadell. 

La Sra. Rosa M. Calmet, inspectora d’Ensenyament, dona a conèixer els 

resultats de les proves de competències bàsiques passades als alumnes 

de 10 anys.  

2. Procés participatiu en la revisió del mapa escolar. 

S’explica quin serà el procés de revisió del mapa escolar i s’avança que 

caldrà crear una comissió que s’encarregarà d’elaborar un dictamen. 

3. Proposta de creació de la revista electrònica, com a mecanisme de 

comunicació del Consell Escolar Municipal. 

Hi ha la previsió d’elaborar una revista electrònica que serveixi d’eina de 

comunicació amb tota la comunitat educativa i suplirà el fulletó informatiu 

que es feia uns anys. 

 

Assistència: 13 membres 

 

 

Sessió del 23 de març del 2004 celebrada al Ceip Enric Casassas 

 

Temes tractats: 

1. Presentació dels nous membres del Ple.  

2. Presentació del document base per a la revisió del mapa escolar de 

Sabadell. Creació de la comissió de revisió del mapa escolar: criteris. 

 

Documentació lliurada: 

- Còpia del document base per a la revisió del mapa escolar 

- Díptics informatius sobre matriculació a les escoles d’educació 

infantil i primària 

Assistència: 29 membres 
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Sessió del 5 de maig de 2004 celebrada al Centre de Recursos Pedagògics 

 

Temes tractats: 

1. Proposta de calendari curs 2004-05 

S’aprova per consens els dies de lliure disposició per al curs vinent: 11 

d’octubre i 7 de desembre.  

2. Modificació del Reglament del Consell escolar municipal  

S’aprova per consens proposar la modificació del Reglament del CEM i 

la seva aprovació a través del Ple Municipal. 

3. Activitats extraescolars als centres educatius de Sabadell  

S’analitza l’estat de les activitats extraescolars a la nostra ciutat i 

s’aprova per consens l’adhesió al model educatiu “Educar més enllà de 

l’horari lectiu” proposat per la FAPAC i la Fundació Catalana de l’Esplai. 

4. Seguiment de la comissió de revisió del mapa escolar 

5. Designació d'un representant del CEM al Consell municipal d'Igualtat 

Dona-Home i vacants a la comissió permanent del CEM  

Donada la durada del Consell es decideix deixar aquest punt de l’ordre 

del dia per a la propera reunió. 

Documentació lliurada: 

- Esborrany de l’estudi Activitats extraescolars. Curs 2003-04 

- Resum de la jornada de treball: L’esplai a l’escola. Maig 2001 

- L’esplai a l’escola: Pla de suport a les activitats extraescolars 

- Programa de suport als tallers d’extraescolars. Memòria curs 

2003-04 

- Components de la comissió de seguiment del programa l’Esplai a 

l’escola 

- Jornades de formació d’extraescolars. Maig 2004  

- Eduquem més enllà de l’horari lectiu 

- Revista Ei!! Mira-te-la, núm. 17 

- Fulletó de la 21a  Mostra de teatre escolar 

- CD de Seguint el Fil núm. 5 

Assistència: 26 membres 
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Sessió del 17 de juny del 2004 celebrada a l’Escola Municipal d’Art Illa 

 

Temes tractats: 

1. Proposta d’actuació relacionada amb les activitats extraescolars 

S’acorda crear una comissió el curs vinent, que estudiï la situació de les 

activitats extraescolars. 

2. Aprovació del dictamen de mapa escolar  

S’aprova per consens el dictamen sobre el mapa escolar redactat per la 

comissió del plenari.  

3. Proposta d’adhesió al Fòrum social sobre l’educació a Catalunya  

S’aprova per consens l’adhesió al Fòrum social sobre l’educació a 

Catalunya 

4. Designació d’un representant al Consell d’Igualtat Dona-Home  

Es decideix deixar aquest punt de l’ordre del dia per a la següent sessió. 

   

Documentació lliurada: 

- Dictamen sobre el document de treball per a la revisió del mapa 

escolar de Sabadell fins el 2015 

- Còpia de la Crida per un debat social sobre l’educació a 

Catalunya 

- Revista La Ceba, núm. 20 

- Díptics informatius sobre la matriculació a les escoles d’adults 

- Informació sobre l’Escola d’estiu 

- Llibret informatiu sobre la nova escola bressol Andreu Castells 

 

Assistència: 15 membres 
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3.2. Temes tractats a les reunions del Ple 
 
 

ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS 
 
 
 
ADHESIÓ A UN MANIFEST 
 
 
 
ADHESIÓ A UN FÒRUM 
 
 
ALTRES ADHESIONS 
 
 
 
CALENDARI DEL CURS 2004-
05 
 
 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
 
 
MAPA ESCOLAR 
 
 
 
OBJECTIUS DEL MANDAT 
 
 
RENOVACIÓ DELS MEMBRES 
DEL CONSELL 
 
REVISIÓ DEL REGLAMENT 
 
 
REVISTA ELECTRÒNICA 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informació sobre l’ús de centres 
públics fora de l’horari lectiu i 
actuació municipal. 

 
 
Adhesió al Manifest en defensa de 
l’escola catalana com a garantia de 
cohesió social. 
 
Adhesió al Fòrum social sobre 
l’educació a Catalunya. 
 
Adhesió al model educatiu 
“Eduquem més enllà de l’horari 
lectiu” 
 
Proposta de dies de lliure disposició. 
 
 
 
Presentació per part de la Delegació 
Territorial del resultat de les proves 
de competències bàsiques. 
 
Elaboració d’un dictamen sobre el 
document de treball del mapa 
escolar a Sabadell fins al 2015. 
 
Presentació dels nous objectius del 
mandat en l’àmbit educatiu. 
 
Renovació d’alguns sectors que 
formen el plenari. 
 
Revisió i actualització del 
Reglament del Consell. 
 
Creació d’una revista electrònica 
com a eina d’informació i 
comunicació. 
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3.3. 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 aquest curs han format part de la comissió permanent: 

- President: Ramon Burgués i Salse 

- Representant de l’Ajuntament: Joan Manau Valor 

- Mares i pares: Enric Peig Oliver 

- Professionals: Antonio L. Corrales de la Cruz 

- Consells de districte: Francesc Portalés Claramonte  

 

3.4. Comissió de mapa escolar 

 

La comissió delegada encarregada d’estudiar el document de treball de 

revisió del mapa escolar de Sabadell fins al 2015 va ser constituïda en la 

sessió del plenari del dia 23 de març del 2004.  

 

L’objectiu bàsic d’aquesta comissió era l’elaboració d’un dictamen sobre el 

document del mapa escolar que havia de ser presentat i aprovat en l’últim 
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plenari del curs (veure Annex 1). El document final es traslladaria al Ple 

municipal per a la seva aprovació previsiblement al mes de setembre.  

 

Les línies de treball que es van concretar en el plenari són: 

- reflexionar sobre quina oferta d’escola pública es vol per Sabadell 

- valorar la metodologia plantejada 

- valorar les propostes i conclusions 

- valorar les noves aportacions i propostes que sorgeixen duran el 

procés participatiu 

 

La comissió va fer reunions quinzenals: 2 reunions al mes d’abril, 2 al mes 

de maig i 1 al mes de juny.  

 
La comissió estava formada per: 

 
- membres del CEM: 
 

- representants de mares i pares: 
- Bartolomé Saez 
- Enric Peig 

- representants del professorat: 
- Jordi Espuñes 
- Ferran Anell 
- Esther Tomás 

- representants de directors i titulars de centre: 
- Rosa Alvarez 
- Alfons Soler 

    - representant dels alumnes: 
- Laura Valero 

- representant dels consells de districte: 
- Juli Moltó 

 
- tècnics del servei d’Educació de l’Ajuntament: 

  - Conxi Murillo 
  - Albert Marlet 

 
- altres participants: 

  - Araceli Migueloa, directora del Ceip Can Deu 
  - Ildefons Cardó: director del Ceip Pau Casals 

 
- secretària del CEM: Isabel Carrillo 
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4. ACTUACIONS DERIVADES DELS ACORDS PRESOS AL CONSELL 

 

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 els seu parer als responsables dels temes tractats, és molt 

important que tota aquesta informació arribi a tota la comunitat educativa 

que són els qui els han escollit o representen, i a la vegada, els destinataris 

dels acords presos. 

 

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

la comunicació, s’ha substituït el format paper que havia tingut el butlletí del 

CEM per el format electrònic. Així, després de cada reunió del Ple, s’edita 

una revista electrònica que queda penjada a la pàgina web del Consell. 

 

Seguint amb aquest criteri de màxima difusió, a l’inici del curs passat es va 

enviar informació sobre aquesta revista a tots els centres escolars i a les 

AMPES, per tal que tots els que estiguessin interessats poguessin rebre al 

seu correu electrònic aquesta nova publicació. Es van recollir prop de 90 

adreces i està previst tornar a enviar-lo el proper curs per ampliar el número 

de lectors.  

 

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

del Consell ha estat l’actualització de la pàgina web. S’ha ampliat en dues 

noves seccions: Temes a debat, on consten els temes que el Consell està 

analitzant durant el curs i Documents, on es publiquen tots els documents, 

informacions o publicacions que tenen relació amb els temes a debat.  
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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: 

 

- Adhesió al Manifest en defensa de l’escola catalana com a 

garantia de cohesió social: es va enviar per correu electrònic a la 

pàgina web de les entitats organitzadores de la campanya. 

 

- Modificació del Reglament: un cop aprovades al Consell les 

modificacions necessàries al Reglament, es va enviar el 

document modificat per a la seva aprovació al ple municipal del 

mes de juny. S’adjunta una còpia integra del document (Annex 1) 

i una còpia del decret d’aprovació (Annex 2) 

 

- Adhesió al model educatiu “Eduquem més enllà de l’horari lectiu”: 

es va fer arribar a les entitats responsables, FAPAC i Moviment 

de l’Esplai del Vallès, un certificat on es feia constar el suport del 

Consell (Annex 3) 

 

- Dictamen de mapa escolar: el dictamen aprovat pel Consell es va 

fer arribar al servei d’Educació de l’Ajutnament per tal que 

incorporessin, si s’escau, les aportacions al document de mapa 

escolar de Sabadell fins al 2015 (Annex 4) 

 

- Adhesió al Fòrum social sobre l’educació a Catalunya: es va 

enviar per correu electrònic a la pàgina web del Fòrum. 
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4.3. Organització d’actes acadèmics o formatius 

 

- Acte inaugural del curs 2003-04 

 

Habitualment l’acte inaugural del curs té un caràcter acadèmic que es 

concreta en una conferència sobre algun tema del món educatiu que 

es consideri rellevant o d’actualitat en aquest moment.  

 

En aquesta ocasió es va considerar important analitzar quina és la 

repercussió que la dedicació de temps (o la falta del mateix) pot tenir 

en l’educació dels  nens i nenes, així com les dificultats cada dia més 

evidents per tal de conciliar els horaris laborals, familiars i escolars. 

Per aquest motiu, es va convidar al Sr. Salvador Cardús a que 

valorés aquesta qüestió des de diferents punts de vista, en una 

conferència que va portar per títol “Educar vol temps”. 

 

L’acte es va realitzar el dia 7 d’octubre a les 7 de la tarda al Casal 

Pere Quart.  

 

 


