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ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 10 DE JUNY DE 
2021 
 

A la ciutat de Sabadell, el dia 10 de juny 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 Vallès Occidental 
Sr. Ildefons Cardó    Grup municipal PSC 
Sra. Teresa Casan    Directors/es primària pública 
Sra. Dolors Duran    Directors/es primària pública 
Sr. Jordi Fontoba    Titulars centres concertats 
Sr. Pere Farrés    Grup municipal ERC 
Sra. Lídia Ferrer   Escoles bressol municipals 
Sr. Xavier Franco  Professorat secundària pública 
Sra. Natalia Garcia  Professorat primària pública 
Sr. Jose Luis González  Mares/pares primària pública 
Sra. Meritxell Lloret  Mares/pares secundària pública 
Sr. Daniel Martin   Professorat sindicat USTEC 
Sra. Desamparados Moreno   Titulars centres concertats 
Sra. Aurora Murillo    Grup municipal Crida per Sabadell 
Sra. Gemma Puig    Directors/es secundària pública 
Sra. Núria Puig  Escoles bressol privades 
Sra. Mercè Porras    Grup municipal PSC 
Sra. Lydia Rocamora    Mares/pares centres concertats 
Sr. Silvestre Tasa    Professorat sindicat USOC 
Sr. Xavier Terol    Directors/es primària pública 
Sra. Sílvia Vilanova    Mares/pares secundària pública 
 
      
Excusats 
Sra. Núria Morales  Professorat primària pública 
Sra. Marta Morell    Grup municipal Podem 
Sr. Joan Morera     Centres municipals  
Sr. Victor Recatalà   PAS centres concertats 
Sra. Silvia Vilanova  Mares/pares secundària pública 
 
 
Altres assistents 
Sr. Fernando Garcia  Serveis territorials del Departament 

d’Educació 
Sra. Carme Pallés  Cap de secció de Planificació  



Els temes per tractar que figuren a l’ordre del dia són els següents: 
 

ORDRE DEL DIA: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Preinscripció escoles bressol públiques curs 2021-22 

3. Activitats d’estiu 

4. Properes actuacions als equipaments educatius 

5. Aprovació dels dies de lliure disposició 

6. Donar comptes del treball de la comissió de segregació 

7. Altres temes 

 

.  

 

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’abril 
del 2021.  

 

2. Preinscripció escoles bressol públiques curs 202 1-22 

El Vice-president comenta que les dades que a continuació veurem posen de relleu 
dos indicadors. Primer, la necessitat de les famílies per portar als seus fills i filles a 
l’escola bressol per qüestions de conciliació però també que s’ha superat, al menys 
parcialment, la por al contagi i s’ha prioritzat els aspectes positius que l’escolarització 
dels més petits els aporta. 

La Sra. Carme Pallès explica algunes dades sobre el procés de preinscripció, tenint en 
compte que al plenari del mes d’abril no es tenien encara les dades. En aquests 
moments disposem de les dades de preinscripció però cal tenir en compte que 
aquestes poden variar en funció de les segones i terceres opcions de les famílies. Es 
tracta d’una primera fotografia que s’haurà d’anar perfilant. 

Per al curs 21-22 s’han ofert un total de 695 places als diferents nivells d’edat (56 a 
lactants, 301 al grup d’1-2 i 338 al grup de 2-3 anys). En el moment de la preinscripció 
s’han rebut un total de 786 sol·licituds (71 al grup de lactants, 381 al grup d’1-2 i 334 al 
grup de 2-3). Com es pot observar en tots els grups hi ha hagut sobredemanda. 

En relació al curs anterior, s’han rebut 182 sol·licituds més, tot i que el padró indica 
que hi ha hagut de decreixement dels naixements. Això es podria interpretar com que 
la taxa d’escolarització dels infants de 0 a 3 anys s’ha incrementat respecte a l’any 
anterior. 

En funció de com quedi les assignacions després de les segones i terceres opcions es 
valorarà la possibilitat d’obrir algun grup en alguna escola bressol que disposi dels 
espais per oferir una nova aula. 



Si s’analitza les sol·licituds es pot observar que hi ha diferències entre elles: hi ha 
escoles com Vapor Buxeda i Creu Alta que tenen una forma sobredemanda (-75 i -32, 
respectivament), mentre que hi ha alguna altra com Can Puiggener o Espronceda que 
encara tenen alguna vacant, tot i que com hem comentat, en el procés de matrícula 
segurament aquests números quedaran compensats. 

Finalment només recordar algunes dates importants relacionades amb aquest procés 
de les escoles bressol: del dia 2 al 8 de juny es van recollir les reclamacions a les 
llistes amb barem, ahir 9 de juny es va fer el sorteig per desfer les situacions d’empat, 
el 15 de juny es publicaran les llistes d’alumnat admès i la llista d’espera i del 16 al 22 
de juny serà el període de matriculació. 

La Sra. Lídia Ferrer comenta que a les escoles bressol municipals s’ha patit molt 
durant el període de preinscripció però que el “boca-orella” entre les famílies ha estat 
molt positiu i les dades, atesa la situació en la que ens trobem, són molt satisfactòries. 
S’espera poder donar resposta al major nombre de famílies que s’han quedat fora de 
moment. 

La Sra. Anna Salmeron respon que s’està estudiant si hi ha demanda suficient per 
obrir algun nou grup i s’intentarà donar resposta al major nombre de famílies possible. 
Aquesta preinscripció ha estat una prova de foc però el treball fet per les escoles ha 
estat molt bo durant el curs passat i ha donat seguretat a les famílies i la preinscripció 
ho demostra. Des de l’Ajuntament es vol agrair aquesta tasca duta a terme per l’equip 
d’educadores i a les direccions de les escoles bressol pel seu esforç i per la implicació 
demostrada durant aquesta època tan complexa. 

La Sra. Núria Puig comenta que, tot i que ja sap que és una qüestió molt complicada, 
les escoles bressol privades estan passant per una situació molt delicada i potser es 
podria fer alguna acció per solucionar el tema de la sobredemanda a les escoles 
bressol públiques subvencionant places a les escoles privades, o amb una mesura 
similar.  

La Sra. Anna Salmeron comenta que el finançament de les escoles bressol municipals 
depèn en part de la Generalitat de Catalunya i encara s’està en procés de recuperar el 
finançament que s’havia perdut. També s’ha posat sobre la taula el tema de la gratuïtat 
i universalitat del P2, així que serà un tema de debat en el futur com es gestiona 
aquesta situació. 

El Sr. Manuel Robles contesta que l’objectiu de les escoles bressol municipals és 
donar resposta a l’alumnat més vulnerable i els recursos són limitats i, en aquests 
moments, no hi ha prou recursos per plantejar-se una línia de subvencions que 
permetessin a les famílies escolaritzar-se a les escoles bressol privades, tot i que 
entenem perfectament la vostra situació i valorem el servei que doneu a les famílies de 
la nostra ciutat. 

 

3. Activitats d’estiu 2021 

La Sra. Anna Salmeron explica que gràcies a una addenda extraordinària del Pla 
Educatiu d’entorn, aquest estiu es podran dur a terme diferents actuacions, més enllà 
del suport que cada estiu es dóna a les entitats de lleure perquè puguin organitzar els 
casals d’estiu i que comporta una quantitat econòmica i la cessió dels equipaments 
educatius. 



Pel que fa a les activitats educatives, aquest estiu està previst que del 28 de juny al 16 
de juliol es realitzin els següents tallers: 

- 10 tallers d’acompanyament a la transició a secundària, que tenen com a objectiu 
ajudar als alumnes de 6è de primària que han de fer el pas a secundària. A través de 
l’experimentació i l’aspecte més lúdic de l’aprenentatge l’alumnat podrà consolidar les 
competències bàsiques per accedir a secundaria amb més garanties. Un cop per 
setmana l’activitat inclourà activitats esportives per potenciar els hàbits saludables.  

- 6 tallers de lectoescriptura amb l’objectiu de consolidar la competència en l’àmbit 
lingüístic mitjançant activitats lúdiques.  

- 6 tallers d’anglès amb l’objectiu d’apropar l’aprenentatge de la llengua anglesa als 
infants d’educació primària a través del joc i la diversió, oferint un espai d’immersió 
lingüística. 

- 2 tallers artístics: a través del joc i la indagació en la pròpia creativitat es vol millorar 
les competències artístiques i potenciar l’art com a mitjà d’expressió. 

Aquests tallers es desenvoluparan 3 hores diàries durant tres setmanes, i en alguns 
casos, el mateix taller es comparteix per alumnes de dues escoles. 

- Patis oberts: és una activitat que ja s’havia desenvolupat cursos anteriors i que 
consta en obrir els patis d’algunes escoles perquè siguin una part més de l’espai 
públics on els infants i les seves famílies podran assistir per jugar en un entorn segur. 
Es durà a terme en 5 escoles, tot i que en aquests moments tenim confirmades 
l’escola Juan Ramon Jiménez, Andreu Castells i Espronceda. L’activitat es durà a 
terme els mesos de juliol i agost, s’obriran cada dia dues hores, tots els dies de la 
setmana. 

- L’Ajuntament posarà en marxa una pàgina web on es podran consultar totes les 
activitats que la ciutat oferirà als infants i joves.  

 

4. Properes actuacions als equipaments educatius 

En relació a les actuacions als equipaments, gràcies a l’aportació econòmica de la 
Diputació de Barcelona a través d’un Pla de xoc i a la inversió que cada any 
l’Ajuntament hi dedica, durant l’estiu i els propers mesos es duran a terme algunes 
obres que pel seu abast no es poden concentrar només a l’estiu. Per exemple, la 
pintura integral de les escoles que aquest any es durà a terme al Torreguitart, Agnès 
Armengol, Pau Casals i CFA Can Rull. També es realitzarà la impermeabilització de la 
coberta de l’escola bressol La Romànica, es millorarà el tancament i l’accés d’algun 
centre i es continuarà treballant en els processos de millora del confort climàtic a les 
escoles bressol municipals a través de la instal·lació de bioaires. 

La Sra. Anna Salmeron comenta que properament tindran una reunió amb la secció 
d’obres de Serveis Territorials i esperen que els informin sobre les actuacions RAM 
que tenen previst dur a terme. També explica que gràcies al Pla de xoc dut a terme per 
la Diputació es podran realitzar actuacions vinculades a l’eficiència energètica i la 
digitalització i les vinculades a l’ús social dels equipaments. 

El Sr. Manuel Robles comenta que els diners provinents del Pla de xoc no donarà a 
temps a gestionar-los perquè les actuacions es portin a terme a l’estiu però demana 



una mica de paciència als centres ja que es tracta dels terminis propis de la gestió 
administrativa. 

La Sra. Aurora Murillo pregunta si els tallers que es duran a terme als centres seran 
compatibles amb la realització dels casals d’estiu i la Sra. Anna Salmeron li respon li 
contesta que sí, que s’han tingut en compte totes dues activitats i s’ha organitzat 
perquè siguin compatibles. 

La Sra. Gemma Morales pregunta com està el procés per condicionar els espais on 
anirà l’edifici de l’institut Narcisa Freixas. 

El Sr. Manuel Robles contesta que des de l’Ajuntament s’ha fet l’adaptació urbanística 
i anirà al ple de mes de setembre l’aprovació de la cessió definitiva dels terrenys. En 
aquest moment dependrà de la Conselleria l’aprovació del pla econòmic i financer. 

  

5. Aprovació dels dies de lliure disposició 

La Sra. Isabel Carrillo comenta que cal aprovar els dies de lliure disposició per al curs 
vinent. L’ordre de la Generalitat que ho regula determina que s’aprovaran 3 dies i un 
addicional en el cas que algun festiu local caigui en dia lectiu, com és el cas de 
Sabadell. Així intentant que les dates es reparteixin al llarg dels trimestres i que no 
recaiguin sempre en el mateix dia de la setmana, la proposta seria: 

- dilluns 11 d’octubre de 2021 

- dimarts 7 de desembre 

- dilluns 28 de febrer de 2022 

- dilluns 6 de juny de 2022 

Els representants de primària pública comenten que també es podria valorar la 
possibilitat de canviar la proposta del 6 de juny pel 18 de març, ja que el mes de juny 
ja és molt proper a final de curs.  

En principi s’acorda la primera proposta però atès que encara s’ha de publicar el 
calendari laboral de l’any 2022, estarem a l’expectativa per si cal introduir algun canvi.  

 

6. Donar comptes sobre el treball de la comissió de  segregació 

La Secretària del Consell explica que la comissió ha continuat el seu treball. Que les 
sessions analitzen en profunditat cadascun dels temes i es recullen les aportacions i 
propostes dels assistents en cadascun dels apartats. 

Fins ahir dia 9 de juny s’han realitzat tres sessions i està previst realitzar una més a 
finals del mes de juny.  

A la primera sessió es va posar en comú el terme “segregació” per tenir un referent 
comú sobre el que estem parlant. També es van analitzar una sèrie de dades molt 
detallades que s’han recollit a la ciutat i que poden servir de base per analitzar el nivell 
de segregació de cada centre i serveixen per detectar situacions sobre les quals cal fer 
especial incidència.  



A la segona sessió es van analitzar les accions que s’estan portant a terme a la ciutat i 
es va valorar quines accions es podrien millorar, quines falten i quines pot ser no 
serien necessàries. 

A la tercera sessió es va començar a recollir aportacions, aportacions, suggeriments, 
reptes de futur, etc.. seguint com a base una proposta de la Fundació Bofill. 

La intenció de la comissió és poder tancar els treballs abans de l’estiu i durant el 
primer trimestre del curs vinent presentar el treball fet i les conclusions en un plenari 
(podria ser a l’octubre o el desembre). 

La Sra. Anna Salmeron explica que també s’està treballant el tema de la zonificació 
per al curs vinent, en una taula de planificació conjunta amb els Serveis Territorials. La 
proposta és plantejar alguns canvis de zonificació que donin resposta a les necessitats 
actuals.  

La Sra. Aurora Murillo comenta que durant el període de preinscripció encara hi ha 
hagut bolets i que per exemple, a la zona de la Creu Alta continuaran sent necessaris 
perquè s’instal·len parelles joves amb criatures en una zona on ja hi ha dèficit de 
places.  

La Sra. Anna Salmeron comenta que el Mapa escolar que recull les necessitats 
d’escolarització està elaborat fins al 2027, en ell ja es recull la necessitat de 
construcció d’un centre de dues línies en la zona de Creu Alta i de fet, hi ha una 
reserva de solar amb aquest propòsit. A la reunió amb el nou conseller es tornarà a 
posar sobre la taula aquesta necessitat i caldrà que la Generalitat la posi en el seu 
calendari.  

 

7. Torn obert de paraula 

El Sr. Manuel Robles comenta que les escoles de màxima complexitat aquest curs no 
han sol·licitat realitzar la sisena hora i han demanat que l’Ajuntament es posicioni als 
consells escolars. Políticament estem d’acord amb la realització de la sisena hora però 
s’ha de portar a terme de manera adequada i disposar dels recursos materials i 
humans perquè sigui realment profitosa. Si les escoles s’han posat d’acord, com a 
Ajuntament no ens posicionarem en contra. 

La Sra. Aurora Murillo comenta que, tal i com ja ha demanat anteriorment, seria 
convenient rebre una preacta o similar abans per poder transmetre la informació que 
es comenta al CEM. Altres membres del plenari secunden aquesta proposta. 

La Sra. Isabel Carrillo comenta que s’intentarà però que no és fàcil avançar aquesta 
tasca, però sí que es pot enviar la informació que es mostra al plenari quan així es 
sol·liciti i pot ser complementària a les notes que prenen els assistents.  

El Vice-president vol aprofitar aquest últim plenari del curs per agrair la tasca de tota la 
comunitat educativa que ha contribuït a portar a terme un curs molt complicat i atípic i 
que amb el seu esforç han aconseguit que el virus no entri a les escoles. Desitja a tots 
i totes un bon estiu i un descans més que merescut.  

També vol aprofitar per acomiadar a la Sra. Silvia Vilanova i la Sra. Dolors Duran que 
deixen la seva representació al consell i els agraeix les seves aportacions i la seva 
participació al Consell. 



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 les 19:40 h del dia 
10 de juny de 2021. 

 

 

 

 

 

 

La Secretària,        El Vice-president, 
Isabel Carrillo        Manuel Robles 

 


