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ESBORRANY   CONSELL ESCOLAR                                                                                                              
MUNICIPAL                 

 
 
 
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 4 DE FEBRER DE 2021 
 

A la ciutat de Sabadell, el dia 4 de febrer de 2021, a les 6 de la tarda, es reuneix de manera 
telemàtica, amb convocatòria prèvia, amb l’assistència de les persones següents: 
 
Vice-President 
Sr. Manuel Robles 
Secretària 
Sra. Isabel Carrillo  
 
Vocals presents 
Sr. Ramon Burgués    Grup municipal PSC 
Sra. Núria Caballeria    Serveis educatius 
Sr. Ildefons Cardó    Grup municipal PSC 
Sr. Jordi Fontoba    Titulars centres concertats 
Sr. Pere Farrés    Grup municipal ERC 
Sra. Lídia Ferrer   Escoles bressol municipals 
Sra. Natalia Garcia   Professorat primària pública 
Sr. Adrian Hernández    Grup municipal Ciutadans 
Sra. Desamparados Moreno   Titulars centres concertats 
Sra. Aurora Murillo   Grup municipal Crida per Sabadell 
Sra. Núria Morales    Mares/pares primària pública 
Sra. Gemma Puig    Directors/es secundària pública 
Sra. Núria Puig  Escoles bressol privades 
Sra. Mercè Porras    Grup municipal PSC 
Sr. Victor Recatalà   PAS centres concertats 
Sra. Lydia Rocamora    Mares/pares centres concertats 
Sra. Marta Salido    Mares/pares primària pública 
Sra. Dolors Sánchez    Directors/es secundària pública 
Sra. M. Teresa Soler     Grup municipal Junts per Sabadell 
      
Excusats 
Sra. Marta Morell    Grup municipal Podem 
Sr. Joan Morera     Centres municipals  
 
 
Altres assistents 
Sra. Anna Salmeron  Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sra. Carme Pallés  Cap de secció de Planificació  
 
 
 
Els temes per tractar que figuren a l’ordre del dia són els següents: 
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ORDRE DEL DIA: 

 

• Aprovació de l’acta anterior 

• Informació sobre la preinscripció del curs 2021-22 

• Pressupost del Servei d’Educació per a l’any 2021 

• Creació de comissions de treball en el si del Consell 

• Fira de la Formació professional 

• Altres informacions 

• Torn obert de paraula 

 

El Vice-president dóna la benvinguda als assistents i comenta que tot i les dificultats, la 
comunitat educativa ha demostrat una gran capacitat d’adaptació i que s’ha demostrat 
durant el primer trimestre del curs que les escoles i instituts són llocs segurs per dur a terme 
l’activitat pedagògica. 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

El Vice-president pregunta als assistents si hi ha alguna esmena a incorporar a l’acta, no 
havent-t’hi cap intervenció, es dona per aprovada l’acta de la sessió del 29 d’octubre del 
2020.  

 

2. Informació sobre la preinscripció del curs 2021- 22 

 

La Sra. Carme Pallés comenta que la proposta que presentarà és l’oferta inicial prevista per 
al proper curs, tot i que després del període de preinscripció es poden ajustar determinades 
previsions. 

Les dades de padró indiquen una davallada de població. Entre l’any 2017, amb 2065 
naixements, i el 2018, amb 1921, s’observa un decreixement de 144 infants. 

Pel que fa a infantil i primària , tenint en compte les dades de padró, la proposta d’oferta 
inicial per zones  és la següent: 

- Centre 1 i Gràcia: la davallada de padró implicarà l’oferta d’un grup menys a P3 

- Creu Alta: s’oferirà un grup més a P3 

- Can Llong: encara s’ha de concretar si la davallada es concretarà en 1 o 2 grups menys 

- Can Feu: l’oferta inicial serà d’un grup menys 

- La Creu i Sud: també s’oferirà un grup menys 

- a la resta de zones (Centre 2, Sant Oleguer, Can Puiggener, Ca n’Oriac, Nord, Can Rull, 
Concòrdia i la Serra) l’oferta es mantindrà igual que el curs actual 
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Pel que fa a educació secundària obligatòria , la diferència d’alumnes que hauran d’iniciar 
1r d’ESO entre el curs 2020-21 i el 2021-22 serà de 70 alumnes. Tenint en compte aquesta 
dada, la proposta de canvis respecte al curs actual és la següent: 

- Institut Arraona: un grup menys a 1r d’ESO 

- Institut Escola Virolet es posarà en funcionament el proper curs amb 2 grups de 1r d’ESO 

- Institut Ca N’Oriac: un grup menys 

- Institut Joan Oliver: un grup menys 

- Institut Miquel Crusafont: un grup menys 

 

El Sr. Manuel Robles comenta que la davallada demogràfica es pot convertir en una 
oportunitat i que des de l’Ajuntament s’està treballant per aconseguir que això reverteixi de 
forma positiva en els centres educatius. En total a primària hi haurà 3 grups menys a P3 i a 
secundària de 2. 

 

3. Pressupost del Servei d’Educació per a l’any 202 1 

 

La Sra. Anna Salmeron explica les principals línies d’actuació en les que s’invertirà el 
pressupost municipal d’Educació per a l’any 2021. El total del pressupost és de 
18.398.191,77€, el que suposa un 7,88% del pressupost municipal. 

Els reptes als quals farà front el Servei d’Educació durant aquest any són: 

1. Lluitar contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur 

2. Lluitar contra la segregació i les desigualtats educatives 

3. Millorar el rendiment acadèmic  

4. Millorar les relacions entre el món educatiu i el món laboral 

 

Les línies de treball en les que es concretaran aquests reptes són: 

1. Planificació i escolarització 

2. Equipaments educatius i menjadors escolars 

3. Centres municipals 

4. Programes i serveis a la comunitat educativa 

 

En relació a la Planificació i escolarització , està previst invertir un total de 447.000€ en 
diverses actuacions, entre les que destaquen: 

� Difusió de l’oferta formativa de la ciutat 

�  Suport a l’escolarització a través de beques, premis i ajuts  
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�  Observatori permanent de la realitat educativa (estadística, estudis...) 

�  Oficina Municipal d’Escolarització 

 

Els equipaments educatius i els menjadors escolars  també suposen una línia d’actuació 
que preveu una important inversió, ja que no només es destinen diners del pressupost 
d’Educació sinó que d’altres departaments municipals, com ara Manteniments o Neteja, 
també hi dediquen una quantia important. Pel que fa a la inversió en equipaments que 
suposaran 5.277.188€, les línies més destacades són: 

� Manteniment 

�  Consums i neteja 

�  Consergeria  

�  Ús social dels centres i suport de material (taules, tarimes...)  

�  Gestió unificada de menjadors 

 

La gestió del Centres municipals  també suposen una línia de treball molt important a 
Educació. Pel que fa als centres municipals podem distingir entre: 

 

- Escoles bressol, amb un pressupost de 1.637.725€, inclouran les despeses de 
funcionament, les intercanvis pedagògics i les millores del confort climàtic, com a actuacions 
més destacades. 

- Ensenyaments musicals (Escola municipal de Música i Conservatori Professional), amb un 
pressupost de 3.862.660€, inclou les despeses de funcionament, les activitats de Música 
Oberta i l’ampliació del centre cívic de Sant Oleguer. 

- Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny (Escola Municipal d’Art Illa), amb un pressupost 
de 1.120.0919€, inclou les despeses de funcionament del centre derivats dels cicles 
formatius reglats, els tallers estables i les activitats d’Illa Oberta. 

Els programes i serveis a la comunitat educativa  i les activitats d’acompanyament a 
l’escolaritat es concreten en diverses línies de treball: 

- Suport al desenvolupament de projectes dels centres educatius, que compte amb 
un pressupost de 418.9955€. Algunes de les actuacions són: 

� Programa Ciutat i Escola 

�  Subvenció a la participació al Ciutat i Escola 

�  Pla educatiu d’entorn – Novetat: Addenda amb dues línies d’intervenció: 

�  Tallers d’estudi assistit 

�  Suport fora escola 

- Impulsar l’èxit escolar i la transició al món laboral que amb un pressupost de 
194.057€ porta a terme com a principals accions: 
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� Projectes d’èxit escolar (auxiliars de conversa, Lecxit, Servei comunitari...) 

�  Tractament de l’absentisme escolar 

�  Relació Educació i família: Tàndem Família Escola 

�  Projecte A-Cordant 

�  Orientació formativa i laboral: Fira FP, Posa-t’hi... 

� Campus Ítaca 

 

- Educació en el lleure: suport a les activitats extraescolars i a les entitats de lleure, 
amb un pressupost de 199.460€, que es concreten en: 

� Suport a les entitats de lleure 

�  Suport als casals d’estiu i de Nadal 

�  Ajuts a les activitats extraescolars 

- Projectes de participació: 

� Consell Escolar Municipal 

�  Fòrum Educatiu de Sabadell 

�  Projecte de participació infantil “Els nois i noies tenen la paraula” 

 

La Sra. Anna Salmeron destaca que aquest any una novetat important serà l’aplicació del 
superàvit municipal per impulsar projectes, activitats i inversions en l’àmbit Educatiu i que 
encara s’està analitzant i valorant com s’inverteix. 

El Sr. Manuel Robles comenta que es tracta d’un pressupost ambiciós que vol desenvolupar 
projectes vinculats als centres educatius, impulsant nous projectes per tal de fer un pas 
endavant en el desenvolupament del Pla per a l’equitat i l’èxit educatiu. 

 

 

4. Creació de comissions de treball en el si del Co nsell 

 

El Sr. Manuel Robles comenta que en aquests moments s’està treballant en la línia de 
posar recursos i impulsar mesures contra la segregació escolar. Per aquest motiu, i tenint 
en compte que es tracta d’una de les línies de treball del Pla per a l’equitat i l’èxit educatiu, 
s’ha considerat oportú portar al plenari la possibilitat de crear una comissió de treball per 
tractar aquest tema.  

Es tractaria d’una comissió que fes una mirada de ciutat i al mateix temps, una mirada 
transversal sobre les accions que s’estan portant a terme i pugui aportar reflexions i noves 
visions sobre aquest tema. 
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Si algú està interessat/da en formar-ne part ho pot comunicar a la secretaria del CEM, tot i 
que s’enviarà un recordatori  a tothom i a totes les direccions dels centres educatius per tal 
d’intentar tenir una representació variada a la comissió. 

La Sra. Lídia Ferrer i la Sra. Teresa Soler mostren el seu interès per participar a la comissió. 

 

5. Fira de la Formació professional 

 

El Vice-president comenta que aquest any s’ha hagut d’adaptar l’organització de la Fira de 
la FP a les noves mesures Covid i per tant, es va decidir que la seva realització seria 
telemàtica. Això ha comportat un gran esforç pel personal d’Educació que gestiona la Fira, 
ja que ha hagut de començar de nou i planificar l’oferta en funció d’aquesta nova situació. 
Val a dir que el resultat està sent molt interessant i que el producte final segur que serà útil 
per als centres educatius i per als joves als que va adreçada la Fira. 

La Sra. Anna Salmeron explica que ha estat un repte molt important fer aquesta readaptació 
del format de la Fira però que s’ha comptat amb la col·laboració dels centres educatius que 
també han fet un gran esforç per adaptar-se i oferir el màxim d’informació possible. Es 
tracta d’un gran repte i esperem que vagi molt bé. 

La Sra. Carme Palles explica amb el suport d’un powerpoint el format de la Fira. Es tracta 
d’una plataforma on els centres educatius podran tenir el seu propi estand i on podran oferir 
informació i activitats als visitants. També es podran fer visites guiades i es faran atencions 
personalitzades des de l’estand del Servei de Joventut. Hi haurà un gran nombre de 
xerrades, algunes de les quals es faran en directe i d’altres estaran gravades amb antelació. 
Es vol impulsar que als estands pugui haver-hi relació directa amb els visitants a través del 
chat.  Tot i que el format és completament nou s’ha volgut mantenir l’essència de la Fira 
presencial. 

 

6. Altres informacions 

La Sra. Anna Salmeron explica que l’Ajuntament ha signat un conveni amb la Fundació 
Impulsa per oferir 20 beques a alumnes de cicles formatius. Es tracta d’una experiència molt 
interessant ja que cada alumne comptarà amb el suport d’un mentor/a que l’acompanyarà 
en el seu procés de creixement personal i acadèmic. La beca constarà d’un import d’entre 
600 i 1.400€, en funció de l’import del cicle que estigui cursant, i l’alumnat assumeix el 
compromís d’aprovar totes les assignatures i de fer unes hores de voluntariat en favor de la 
comunitat. 

 

7. Torn obert de paraula 

 

La Sra. Teresa Soler pregunta sobre com està el tema de la distribució de dispositius 
electrònics a les escoles.  

El Sr. Manuel Robles contesta que la Generalitat té previst fer arribar, en un període breu de 
temps, els dispositius necessaris a les escoles i instituts. De moment, l’única informació de 
que disposem és que tenen problemes a l’hora d’aconseguir tants dispositius i que a 
secundària han arribat alguns però a primària encara no han rebut res. 
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El Sr. Jordi Fontoba comenta que l’ordre d’inspecció és que es produeixi una reducció de 
presencialitat del 20% però no ha sortit cap normativa que reguli el batxillerat, quan tothom 
té la impressió que els contagis s’estan produint més fora de l’escola.  

El Sr. Manuel Robles comenta que la proposta és fer una formació híbrida, la teoria fer-la a 
casa i la pràctica a l’institut. Al menys així s’està fent en formació professional. 

La Sra. Sílvia Vilanova pregunta com s’està resolent el tema de tenir un bon accés wifi als 
instituts, també li preocupa com s’està treballant per garantir que les eleccions no afectin als 
centres, a nivell de neteja, etc.. i finalment, creu que seria interessant parlar en algun 
consell sobre la mobilitat internacional dels alumnes. 

La Sra. Dolors Sánchez contesta que a l’Institut Escola Industrial s’ha fet un projecte per 
decidir per on passarà el cablejat però creu que abans de dos mesos no es portarà a terme. 
Es tracta d’una actuació que ha de fer la Generalitat, l’Ajuntament no en té competències. 
Pel que fa al fet que els centres siguin seu electoral, comenta que han visitat el centre 
tècnics per garantir totes les mesures necessàries: s’està decidint el sistema d’entrades i 
sortides, es farà una neteja abans i després de les eleccions... En general considera que 
s’està planificant molt bé i considera que no ha de suposar un risc per a ningú. 

La Sra. Anna Salmeron explica que hi ha una comissió de treball amb tots els departaments 
municipals implicats que està vetllant perquè el dia de les eleccions es desenvolupi amb les 
màximes garanties de seguretat, tant per a les persones que estaran a les taules com per 
als votants. Pel que fa al tema de la mobilitat internacional, intentarem comentar-ho amb els 
companys/es de Joventut perquè vinguin a algun plenari per tractar aquest tema. 

El Sr. Manuel Robles comenta que dintre del Pla digital elaborat per a la Generalitat, una de 
les línies de treball és l’adaptació dels centres per a cobrir les seves necessitats de 
connectivitat. 

El Vice-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, dóna per acabada la sessió a dos 
quarts de vuit del vespre del dia 4 de febrer de 2021. 

 

 

 

 

 

 

La Secretària,        El Vice-president, 

Isabel Carrillo        Manuel Robles 

 

 

 


