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ESBORRANY 

   CONSELL ESCOLAR                                                                                                              
MUNICIPAL                 

 
 
 
ACTA DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2021 
 

A la ciutat de Sabadell, el dia 29 d’abril 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 
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. Desamparados Moreno   Titulars centres concertats 
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. M. Teresa Soler     Grup municipal Junts per Sabadell 
Sr. Silvestre Tasa    Professorat sindicat USOC 
Sr. Xavier Terol    Directors/es primària pública 
Sra. Sílvia Vilanova    Mares/pares secundària pública 
 
      
Excusats 
Sra. Paqui Garcia    Mares/pares centres concertats 
Sra. Natalia Garcia    Professorat primària pública 
Sra. Marta Morell    Grup municipal Podem 
Sr. Joan Morera     Centres municipals  
 
 
Altres assistents 
Sr. Fernando Garcia  Serveis territorials del Departament d’Educació 
Sra. Gemma Perera  Promoció econòmica 
Sra. Núria Sales  Cap de secció de Joventut 
Sra. Anna Reina  Tècnica del Servei d’Educació 
Sra. Anna Salmeron  Cap del Servei d’Educació de l’Ajuntament 
Sra. Carme Pallés  Cap de secció de Planificació  
 
 



 2

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

ORDRE DEL DIA: 

 

• Aprovació de l’acta anterior 

• Preinscripció ensenyaments obligatoris curs 2021-22 

• Campanya preinscripció bressol i oferta curs 2021-22 

• Recursos d’orientació a la ciutat 

• Informació sobre la comissió de segregació 

• Altres temes 

 

El Vice-president dóna la benvinguda als assistents i explica que, si tothom està d’acord es 
procedirà a fer un petit canvi en l’ordre del dia i el tema dels recursos de l’orientació es 
tractarà en primer lloc.  

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

 

La secretària explica que s’ha fet una petita esmena a l’acta perquè hi ha un membre del 
plenari que hi havia assistit i no hi constava. El Vice-president pregunta als assistents si hi 
ha alguna esmena més a incorporar a l’acta, no havent-t’hi cap intervenció, es dona per 
aprovada l’acta de la sessió del 4 de febrer del 2021.  

 

2. Recursos d’orientació a la ciutat 

 

La Sra. Carme Pallés comenta que la nostra ciutat és rica en recursos per dur a terme 
l’orientació als joves i per aquest motiu, vam pensar que seria una bona opció presentar la 
plenari els mecanismes que estan a disposició de la ciutadania i que es desenvolupen des 
de diferents serveis de l’Ajuntament. 

Per explicar aquests recursos avui intervindran la Sra. Núria Sales del Servei de Joventut, la 
Sra. Gemma Perera de Promoció econòmica i la Sra. Anna Reina del Servei d’Educació. 

La Sra. Gemma Perera comenta des de Promoció econòmica es porten a terme serveis 
d’orientació i intermediació laboral adreçats a tota la ciutadania i també serveis adreçats a 
les empreses, com per exemple subvencions per a la contractació, pràctiques no laborals o 
gestió d’ofertes. 

Pel que fa a la formació es duen a terme cursos de formació ocupacional per tal d’obtenir 
certificats de professionalitat, també es gestiona la formació a través de l’Escola de Fleca, el 
Punt Òmnia i l’Aula Mentor. 

En relació al col·lectiu de joves alguns dels recursos dels que poden disposar són: 
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- el Coneixement d’oficis, pel qual passen al voltant d’uns 170 alumnes cada curs. 

- les Xerrades que es porten a terme als instituts vinculades a temes com 
l’autoconeixement, el currículum, l’emprenedoria, etc...Aquestes xerrades es realitzen a 
través del programa Ciutat i Escola.  

- Cases d’Oficis: s’atenen joves de 16 a 29 anys, amb graduat d’ESO, i s’ofereixen 6 mesos 
de formació i 6 mesos de pràctiques en empreses. Es desenvolupen en relació a l’atenció a 
la infància i la videoproducció i cultura audiovisual. 

- els Programes de Formació Inicial: actualment l’oferta de PFI és d’auxiliar d’hoteleria i 
serveis de restauració, auxiliar de vendes i auxiliar de pastisseria i forneria. 

Per accedir a informació sobre qualsevol d’aquests serveis es pot sol·licitar una cita prèvia a 
la web omplint un formulari. Indicant el tema d’interès, el departament corresponent es 
posarà en contacte amb la persona: https://www.vaporllonch.cat/contacta-amb-nosaltres  

La Sra. Núria Sales del Servei de Joventut comenta que l’orientació es fa a través de 
l’Oficina Jove Sabadell que forma part de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil. És 
l’oficina de referència per als municipis de la comarca del Vallès Occidental. 

Des de l’OJ es vol donar resposta a les inquietuds i necessitats de la població jove a través 
de l’acompanyament que es realitza des de la pròpia Oficina o des del servei d’Oficina Jove 
als instituts. 

Aquest acompanyament es realitza a través de 7 assessories especialitzades: 

- orientació educativa 

- mobilitat internacional 

- laboral/ocupacional 

- drogues i addicions  a pantalles 

- punt lila jove 

- acompanyament emocional 

- associacionisme 

En aquestes assessories es porta a terme una atenció personalitzada (individual o grupal) a 
càrrec d’un professional; són assessories confidencials i gratuïtes que es poden fer de 
manera presencial o telemàtica i per a les quals cal demanar cita prèvia a través dels canals 
de contacte de l’Oficina Jove. 

Aquestes assessories venen acompanyades d’altres accions: 

- càpsules formatives 

- disseny i redacció de publicacions especialitzades 

- actualització diària de continguts a xarxes socials i a la web del servei 

 

En el cas del Servei d’Educació, la Sra. Anna Reina resum les accions que es porten a 
terme vinculades a l’orientació: 

- Fira de la Formació Professional que comporta: 
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 - més de 200 accions formatives de FP inicial, ocupacional... 

 - més de 200 recursos de consulta 

 - una guia integrada de la FP 

 - un canal youtube on visionar xerrades, activitats... i que resta obert tot el curs 

 

- el Programa Posa-t’hi: es tracta d’un programa orientat a l’alumnat de 16 anys o més que 
possiblement no graduaran a l’ESO i que, un cop derivats des dels instituts, es fa un procés 
d’acompanyament per tal d’orientar-lo, ja sigui per retornar al sistema educatiu com per 
oferir-li els recursos formatius que els hi permetin incorporar-se al món laboral. Aquest 
programa compta amb la col·laboració de les famílies, que participen activament en el 
procés d’orientació dels joves. 

- La Maleta de les Famílies: és un projecte que pretén complementar la tasca orientadora 
dels centres educatius, oferint a les famílies recursos perquè puguin acompanyar als seus 
fills/es en el moment de decidir sobre la tria i evitar situacions d’abandonament escolar 
prematur. Es tracta d’enfortir el rol de la família en el procés d’acompanyament. Es duen a 
terme xerrades, així com tutories individuals on participen l’alumne + la família +  
l’orientadora.  

El Sr. Manel Robles agraeix la intervenció de les companyes dels altres departaments i 
considera que aquesta visió global de les accions relacionades amb l’orientació permet tenir 
una perspectiva de ciutat, la qual s’emmarca a la línia de treball de Sabadell Orienta. Es 
porten a terme nombroses accions que tenen com a objectiu lluitar contra l’abandonament 
escolar, que segurament poden ser complementades o millorades però que és un tema 
important al qual s’hi dediquen molts esforços. 

La Sra. Sílvia Vilanova pregunta que si quan es parla de formació també està adreçada al 
professorat. Comenta que al projecte “Canviem el batxillerat” es proposa que el sistema 
d’orientació  també arribi als docents. Es podrien aprofitar els recursos que s’adrecen als 
joves i a les famílies.  

La Sra. Gemma Perera i la Sra. Núria Sales coincideixen en contestar que en d’altres 
moments sí s’havia ofert formació per al professorat però que no havia tingut gaire èxit. Ara 
fan alguna formació individualitzada quan algun professorat s’adreça a Promoció econòmica 
o a Joventut a la recerca d’informació, però que no es fa directament als instituts. 

 

3. Preinscripció ensenyaments obligatoris curs 2021 -22 

 

La Sra. Carme Pallès comenta que en aquests moments estem en disposició de donar unes 
primeres dades de com ha anat el procés de preinscripció als ensenyaments obligatoris, 
però que només es pot fer una anàlisi molt inicial, més endavant serà possible disposar de 
dades més definitives.  

En relació a educació i infantil i primària cal tenir en compte les següents dades: 

- el padró d’habitants relacionat amb l’alumnat que iniciarà P3 al proper curs indica una 
baixada demogràfica de 141 infants, pràcticament a totes les zones de la ciutat es dóna un 
creixement negatiu llevat de Sant Oleguer i la Serra-Poblenou. 
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- cal recordar que l’oferta inicial a nivell de ciutat era d’un grup menys, per tant, malgrat la 
davallada de natalitat s’aposta per mantenir l’oferta, el que suposarà una davallada de la 
ratio. 

- l’oferta total de places a l’escola pública ha estat de 1.287 i s’han rebut un total de 1.194 
sol·licituds, el que suposa que en aquests moments queden 93 places vacants al conjunt de 
les escoles. Cal tenir en compte que aquesta distribució no és igual a totes les zones ja que 
hi ha que tenen sobredemana com per exemple Centre 1 i Gràcia, Centre 2, Creu Alta i can 
Llong, mentre que a la resta de zones hi ha places vacants. 

- als centres concertats l’oferta inicial era de 868 i s’han rebut 622 sol·licituds, per tant, 
tenen moltes vacants a nivell de ciutat. L’únic centre que ha tingut sobredemanda és el Sant 
Nicolau.  

Del total de 1.816 sol·licituds, la distribució ha estat el 65,75% ha sol·licitat un centre públic 
(+0,58% que el curs passat) i un 34,3% ha sol·licitat un centre concertat (-0,5%). 

Les sol·licituds que entraran en el centre sol·licitat en primera opció són: 

- als centres públics, un 91,21% 

- als centres concertats: un 98,71% 

La mitjana de ciutat és d’un 93,78% del total de sol·licituds entren a la primera opció de les 
famílies. 

En relació a secundària obligatòria: 

- l’alumnat que està escolaritzat aquest curs a 6è de primària i que cursarà el proper curs 1r 
d’ESO és 1.526, el que representa 164 alumnes menys que l’any anterior. Això ha 
condicionat l’oferta inicial que el proper curs serà de 3 grups menys a nivell de ciutat. 

- cal destacar que pel proper curs començarà les activitats el Institut-escola Virolet que 
oferirà 2 grups d’ESO més a la zona de Can Llong. 

- en total s’han rebut 1.584 sol·licituds (1.351 als centres públics i 271 als concertats) per 
una oferta inicial de 1.674, per tant encara queden vacants a nivell de ciutat 90 places. 

- pel que fa a la distribució pública/concertada, el 85,29% sol·licita un centre públic enfront 
del 14,71% que sol·licita centre concertat.  

 

Finalment es comenta el calendari que queda per davant: 

- Ensenyaments obligatoris: 

• Publicació llistes amb barem definitiu: 30 abril 

• Sorteig desempat: 5 maig 

• Llistes ordenades definitives: 7 maig 

• Ampliació de peticions: 26-28 maig 

• Publicació llista assignats i llistes d’espera: 7 de juny 

• Al·legacions: del 8 al 10 de juny 
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- Altres ensenyaments: sol·licituds 

• Batxillerat: del 11 al 17 de maig 

• FP: Cicles de grau mitjà: del 11 al 17 de maig 

• FP: Cicles de grau superior: del 25 al 31 de maig 

• Educació adults: del 21 al 29 de juny 

 

La Sra. Marta Salido comenta que les dades posen de manifest que a la zona de la Creu 
Alta falta oferta pública tant de primària com de secundària. 

La Sra. Sílvia Vilanova pregunta quina és la ratio a secundària i als centres concertats. 

El Sr. Fernando Garcia contesta que a secundària la ratio general és de 30 (sempre 
comptant que s’ha de descomptar l’alumnat repetidor) i que als centres de màxima 
complexitat és de 27. A la concertada la ratio que s’aplica és la mateixa. 

 

4. Campanya preinscripció bressol i oferta curs 202 1-22 

 

La Sra. Anna Salmeron explica que en relació a la preinscripció de les escoles bressol 
públiques, el dia 7 de maig s’ha de publicar l’oferta inicial de places, del dia 10 al 21 de maig 
es farà el procés de preinscripció i el dia 1 de juny es publicaran les llistes amb barem. 

Per tal d’informar a les famílies sobre el procés de preinscripció des de l’Ajuntament es 
porten a terme diverses accions informatives: 

- s’envia una carta a les famílies amb fills/es amb d’edat d’assistir a l’escola bressol, on 
consta la informació de les dates i les jornades de portes obertes 

- es duu a terme una campanya de difusió a nivell de ciutat que aquest any ha comptat amb 
mupis i díptics. També s’ha actualitzat el web amb tota la informació. 

- s’han dut a terme dues xerrades a nivell de ciutat per explicar els avantatges que té per als 
infants la seva escolarització a l’etapa 0-3. 

- les escoles bressol han dut a terme jornades de portes obertes, algunes en format 
presencial però la majoria de manera telemàtica 

La Sra. Lídia Ferrer comenta que des de les escoles bressol s’agraeix molt aquesta tasca 
de difusió i que s’hagin incorporat les xerrades per donar a conèixer la importància de 
l’etapa 0-3. També comenta que de cara al procés de preinscripció caldria que per facilitar 
la tasca a les famílies i als centres, el procés d’entrada de dades fos més fàcil. 

La Sra. Anna Salmeron contesta que el procés telemàtic ha vingut per quedar-se i que per 
això, de moment durant aquest any s’ha establert un procés dual, presencial i de suport a 
les famílies, però es considera que a la llarga serà més eficient i eficaç la preinscripció 
telemàtica, tot i que ara podria representar un problema per a algunes famílies si només 
existís aquest mitjà. 

La Sra. Núria Puig agraeix l’organització de les xerrades a nivell de ciutat per fer difusió del 
0-3 i que s’hagi inclòs a les escoles bressol privades però han trobat a faltar una mica més 
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de suport a nivell de difusió, tot i que entén que es tracta d’una qüestió difícil d’encaixar. Les 
escoles bressol privades estan vivint una situació molt difícil, ja que no tenen ajuda per 
omplir els centres, malgrat la subvenció que han rebut per primera vegada, el moment per 
és molt complicat i moltes d’elles estan en una situació límit.  

El Sr. Manel Robles comenta que comparteixen totalment la seva angoixa. Com a 
Ajuntament s’intenta estar al costat de les escoles bressol privades donant el suport que 
està a les nostres mans i continuarem insistim al Departament d’Educació que ha de 
continuar en el camí de donar-les suport. Segurament es podria fer més però els recursos 
són limitats.  

 

5. Informació sobre la comissió de segregació 

La Secretària del Consell explica que es va crear una comissió per tractar el tema de la 
segregació escolar i en aquest plenari es vol donar comptes del desenvolupament del 
treball que hi està realitzant. 

La comissió es va reunir el dia 22 d’abril i va determinar quin seria el guió de treball amb 
una previsió de 3 reunions però que es podrà anar adequant en funció del ritme i de 
desenvolupament de les sessions. La previsió seria: 

- primera sessió: posar en comú què s’entén per segregació escolar i analitzar 
algunes dades que s’han recollit 

- segona sessió: anàlisi de les accions que s’estan portant a terme a la ciutat 

- tercera sessió: aportacions, suggeriments, reptes de futur 

La segona sessió està prevista pel dia 6 de maig. 

 

6. Torn obert de paraula 

 

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 29 d’abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

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


