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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS CURS 2015-2016
Núm.: 1/2016
Caràcter: ordinària
Data: 23-05-16
Horari: de 19:30 a 21:30 h
Lloc: Patronal

Membres:
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, sector Ajuntament
Sra. Maria Domingo Soler, sector Ajuntament
Sr. Luís Villa Carbó, sector Ajuntament
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, sector Ajuntament
Sr. Carles Gilabert Cardona, sector Ajuntament
Sra. Cristina Jordà Sanuy, sector directors/res centres educatius
Sr. F. Javier López Avilés, sector directors/res centres educatius
Sr. David Sánchez Catasús, sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, sector directors/res centres educatius
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius
Sr. Antonio Tortosa López, sector professors/res
Sra. Rosa Fernández Cortés, sector professors/res
Sra. Sonia Mariscal Pérez, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Montse Ocaña García, sector administració i serveis
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors
Sra. Montse Trabal Piqueras, sector directors/res centres educatius
Sr. Ricard Manresa Corretje, sector directors/res centres educatius
Sra. Josefa Jeréz Fernández, sector professors/res
Sra. Isabel Gil Solis, sector administració i serveis
Sra. Josefina Munar Bufí, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Francesc Porret Brossa, sector professors
Sr. Toni Ferragut Muixí, sector professors/res
Sra. Anna Belen Curto Folqueroles, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Marta Baldrich Caselles, sector Ajuntament
Sr. Eduard Farran Pi, sector alumnes
Sra. Esther Arcas Canalias, sector pares i mares d’alumnes
Sra. Marisa Lorente Freixas, sector administració i serveis
Sra. Karen Colom Nieto, sector professors/res
Sr. Joan Viñas Puig, sector mares i pares alumnes
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, sector professors/res
Sra. Maria Emilia Milà Masoliver
Sra. Mª Isabel Crespo Salgado. sector directors/es centres educatius
Sr. Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’Educació,
Sra. Núria Ruestes Cantó, secretària
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Excusen la seva assistència:
Sra. Mercè Vallès i Corominas, sector ajuntament
Sra. Pilar Pérez Villa. sector administració i serveis
Sr. Ramon Rius Torrella, sector directors/res centres educatius
Sra. Sandra Modrego Díaz, sector administració i serveis
Sra. Silvia Acacio Montesinos, sector professors/res
Sr. Manuel Caceres Castaño, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Andrés Gómez Pérez, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Concepción Fernández Anguita, sector administració i serveis
Sra. Mireia Guerola Carbó, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Montse Bové García, sector alumnes
Sra. Maria Núria Canals Vidal, sector administració i serveis
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària
Sr. Guillermo Baltà Foix, sector alumnes/es
Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sr. Albert Adan de la Torriente, sector administració i serveis
Sra. Teresa Marçal Escudero, sector professors/res
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sra. Sílvia Angel Roman, sector mares i pares alumnes
Sra. Joana Mir García, sector alumnes
Sr. Carles Cassanyes Vallès, Normalització Lingüística
Sr. Manuel Cordero Boza, sector professors/res
Sra. Montserrat Mundi i Mas, sector Ajuntament
Sra. Paquita Aguilar, sector administració i serveis
Sra. Anna Cannes Urbano sector Ajuntamentarvajal, sector professors
Sr. Manuel Vázquez Osorio, Altres sectors. USTEC. STEs

Convidats:
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha,
Sr. David Giménez, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Míriam Casarramona Massana
Presidències de les Ampa

Ordre del día:
Primer.Segon.-

Tercer.Quart.Cinquè.Sisè.Setè.Vuitè.Novè.-

Aprovació de l’acta anterior
Donar compte al Consell de l’acord pres a la Permanent d’aprovació del
manifest en defensa de l’escola púbica als municipis del Vallès
Occidental.
Resultat preinscripcions curs 2016-2017.
Calendari curs 2016-2017
Informació de les activitats de fi de curs centres i AMPA
Informació de la licitació Escola Municipal de Música i prorroga del
contracte de l’Escola Bressol Municipal.
Informacions: protocol d’absentisme i d’ assetjament
Informació de la comissió d’horaris escolars al municipi.
Torn obert de paraules.
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Desenvolupament de la sessió:
Primer.- Aprovació de l’acta de l’anterior
Es dona la benvinguda als assistents i es pregunta si hi ha dubtes sobre l’acta de
l’anterior reunió del Consell Escolar Municipal
El Sr. Lluís Villa manifesta que s’informi dels temes pendents de cada reunió.
Segon.- Donar compte al Consell de l’acord pres a la Permanent d’aprovació del
manifest en defensa de l’escola púbica als municipis del Vallès Occidental.
S’indica que el 16 de febrer de 2016 es sol·licita als membres de la Comissió
Permanent del Consell Escola Municipal el suport del Consell a que el Ple de
l’Ajuntament s’adherreixi al MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA ALS
MUNICIPIS DEL VALLÈS OCCIDENTAL.
Aquest manifest va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de febrer de 2016

MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA ALS MUNICIPIS DEL
VALLÈS OCCIDENTAL
En els darrers cursos s’han tancat línies i centres d’educació pública a
Catalunya.
També s’han posat en evidència mancances de manteniment i d’adequació
d’espais i una falta greu d’inversions en centres per substituir barracons i
espais poc dignes per a l’educació pública a l’Europa del segle XXI.
Aquestes inversions en centres i equipaments han de ser una prioritat del
departament d’Ensenyament de la Generalitat, com administració competent en
la matèria.
El pressupost en educació pública a Catalunya es manté retallat en xifres per
sota de les de l’any 2010.
A aquests fets els hem de sumar un altre de no menys importància, el pic
demogràfic de moltes poblacions de la nostra comarca comportarà la necessitat
de creació de noves línies a secundària.
- L’aplicació de mesures restrictives realitzades des del departament
d’Ensenyament, justificades en el marc sociopolític de la crisi, estan
contribuint a empitjorar la situació de l’escola pública. La gairebé totalitat
d’aquestes mesures afecten els centres públics.
- Hi ha altres elements essencials lligats a la preservació de la qualitat
educativa, el nombre d’alumnes per aula i el desviament d’alumnat cap a
la concertada.
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- L’increment de les ràtios als centres (permès per Reial Decret fins a 30
alumnes a primària, per exemple) comporta la massificació de moltes
aules, amb conseqüències pedagògiques negatives alhora que dificulta
el manteniment de línies.
- Les decisions del departament que plantegen reduir grups només a
l’escola pública comporten desigualtat i manca d’equitat.
- La defensa de l’educació pública precisa del suport de tota la comunitat
educativa, moviments socials, i dels governs locals i ajuntaments que ha
aconseguit frenar a algunes poblacions la pèrdua de línies públiques
previstes pel departament.
És per tot això que des dels ajuntaments del Vallès Occidental, com a coresponsables de la planificació educativa de les nostres viles, juntament amb
les forces sindicals i diverses plataformes de base de la comunitat educativa
demanem als serveis territorials d’ensenyament que adopti els següents
compromisos:
1. Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els
governs locals en la planificació educativa.
La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva
de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o
l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten
a terme a cada poble o ciutat.
2. Manteniment de totes les línies a la preinscripció.
3. Reducció de ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora
de la qualitat educativa.
4. Pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels
centres educatius públics de la comarca.
5. Pla categoritzat d’acord amb els ajuts de contractació de centres
públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot
l’alumnat amb especial atenció a la formació formació professional i
contínua.
6. Suprimir els concerts a les escoles d’elit i que segreguin per sexe.
7. Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la
comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un
nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el
sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a
l’actual context econòmic, social i demogràfic.
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Tercer.- Resultat preinscripcions curs 2016-2017.
Es dona la informació de les preinscripcions i es demana a les direccions si volen
intervenir per ampliar la informació donada.
Preinscipcions curs 2016-2017 (19-05-16
Curs 2016-2017
Centre
Pilarin Bayés
Terrassa
Sant Quirze
Puri Salas
O. Setembre
Taula Rodona
Lola Anglada
Turonet
Total

Instituts
Salas Xandri
Sant Quirze
Total

Població

Oferta

57
29
28

50

46
33
43
37
27

25
25
50
50
25

186

175

Alumnes
dels
centres
adscrits

Oferta

50
147

60
148

197

208

Oferta
16
31
32
79

2016-2017
Preinscrits
%
P3
45
78,95

2015-2016
%
78,87

24
36
50
49
24
182

97,85

92,00

Preinscrits
66
128
194

98,48

96,70

EBM
B0
B1
B2

Població

Preinscripcions
16
47
76
(4 places de reserva)
139

EMM

Preinscripcions
131
(Alumnes que ja estan en l'escola)
28
(Alumnes nous)

Escola d'Adults, encara no han iniciat el procés de preinscripció.
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S’explica que es va demanar una nova aula de P3 per a l’escola Onze de Setembre.
En aquesta escola teníem una oferta de 25 places i van haver-hi 36 sol·licituds de
preinscripció.
La Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal va donar el vist i plau per fer un
escrit a Serveis Territorials sol·licitant aquesta aula que finalment es va concedir.
L’Institut Salas i Xandri consolida les preinscripcions i l’Institut Sant Quirze té el 3r
d’ESO per sobre de la ràtio i està pendent de que se li obri un grup més
Quart.- Calendari curs 2016-2017
S’informa del calendari que ha aprovat el Departament d’Ensenyament, de la proposta
de dies de lliure disposició i de les festes locals:
12 de setembre de 2016: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil,
l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau
mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació
específic per a l'accés a aquests cicles. A l'educació secundària obligatòria, el
batxillerat i els cicles de grau mitjà, aquest inici es podrà endarrerir fins al 14 de
setembre.
No més tard del 19 de setembre de 2016: inici de les classes als cicles de grau
superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació
específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els
ensenyaments de centres i aules de formació d'adults.
No més tard del 28 de setembre de 2016: inici de les classes als ensenyaments de
les escoles oficials d'idiomes.
Del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017: vacances de Nadal.
Del 8 al 17 d'abril de 2017: vacances de Setmana Santa.
21 de juny de 2017: acaben les classes a tots els centres.
Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació
específics d'accés als cicles es faran de l'1 al 5 de setembre de 2017. Per als cicles i
el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de
les proves ordinàries.
Proposta de dies de lliure disposició:
Dilluns 31 d’octubre, 2016
Divendres 9 de desembre, 2016
Dilluns 27 de febrer ( Carnestoltes). 2017
Divendres 28 d’abril. 2017
Festes locals a Sant Quirze del Vallès:
Dilluns 5 de setembre. 2016
Dilluns 15 de maig. 2017
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Cinquè.- Informació de les activitats de fi de curs centres i AMPA
Anteriorment a la reunió s’ha facilitat als membres del Consell Escolar Municipal una
graella amb el detalls de les activitats que ens han comunicat els centres fins a la data
de convocatòria de la reunió.
Es demana si hi ha mes activitats previstes que siguin d’interès per informar en la
reunió d’avui.

ACTIVITATS FI DE CURS DELS CENTRES
CURS 2015-2016

DATA
24.05.16

CENTRE

Escola
Sala històrica de la
Purificació Salas Patronal

26.05.16
Escola Pilarín
27.05.16Torre Julià
Bayés
26.05.16
27.05.16
27.05.16

LLOC
Sala d’actes de la

Escola Onze de Sala històrica de la
Setembre
Patronal
AMPA Institut
Institut Sant Quirze
Sant Quirze

Activitat
Representació obra de teatre en anglès.
L’alumnat realitzarà el musical d’Annie.
La Glosa a l’escola.
Sopar cloenda de l’activitat del futbol
Diverses activitats: tallers, visites i
activitats relacionades amb el món

27.05.16

Escola el
Turonet

Escola el Turonet i
altres

de la nit: hospitals, policia, bombers,
TUS, taller d'aus nocturnes, radio St.
Quirze etc

29.05.16

AMPA Escola
Al pati de l’escola
Purificació Salas

Dinar en el pati de l’escola amb els
alumnes que han participat a l’activitat de
futbol sala i les seves famílies.

31.05.16
AMPA Escola Sala històrica de la
01.06.16
Purificació Salas Patronal
02.06.16

Assajos dels grups de coral, instrument i
Jazz. La Patronal

01.06.16
02.06.16

Els alumnes de P4 mostraran les obres
de Sant Jordi de la mostra literària a les
seves famílies. P4 A ho farà dimecres 1
de juny i P4 B ho farà dijous 2.

Escola Pilarín
Bayés

Escola
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Escola Onze de
Escola
Setembre

Escola Lola
Anglada

English Day. Activitats en anglès

Escola i exteriors
escola

AMPA Escola Sala històrica de la
Purificació Salas Patronal

10.06.16

Institut Salas i
Xandri

Pati escola
Purificació Salas

10.06.16
11.06.16

AMPA Escola
Pilarín Bayés

Escola, gimnàs i
exteriors escola

11.06.16
12.06.16

AMPA Escola
Onze de
Setembre

Escola i gimnàs

11.06.16

AMPA Lola
Anglada

Escola: pati i pista

17.06.16 AMPA El Turonet Escola i patis

14.06.16

Escola de
Música

16.06.16

Escola d’Adults

18.06.16

Festa “Nit dels somnis”

Actuacions dels alumnes que fan les
activitats extraescolars d’instrument, coral
i Jazz.
Sopar de la comunitat educativa de
l’institut Salas i Xandri
Acampada
- Les famílies fan diferents activitats pels
infants i es queden a dormir en tendes als
patis de l’escola. En cas de pluja ho farien
els dies 17 i 18 de juny.
Nit Màgica
Aquesta activitat s’organitza com a festa
de comiat dels alumnes de sisè.
Festa de fi de curs:
- Sopar.
- Festa de l’escuma.
- Inflables.
Festa fi de curs
- Actuacions dels alumnes de l’escola.
- Visualització de vídeos i entrega
d’obsequis i reconeixements.
- Es serveix menú preparat.
- Acomiadament dels alumnes de sisè.

Exteriors Masia Can Festa fi de curs als exteriors de Can
Barra
Barra
Exteriors i Celler
Can Barra

AMPA Purificació Escola: patis i
Salas
gimnàs

Festa fi de curs al Celler de Can Barra i
sopar als exteriors de la Masia.
Festa de fi de curs
- Curses.
- Tallers.
- Actuacions.
- Sopar i ball.

20.06.16

Escola Pilarín
Bayés

Poliesportiu de les
Fonts

Els alumnes de 6è faran un comiat de fi
d’etapa davant de la resta de companys,
mestres i famílies.

21.06.16

Escola Pilarín
Bayés

Pista de bàsquet
escola

Els alumnes de 3r celebraran la festa de
l’escuma
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Escola
Purificació Salas
Escola El
21.06.16
Turonet
Escola Lola
21.06.16
Anglada
AMPA Institut
23.06.16
Sant Quirze
21.06.16

Pati escola

Espectacle de final de curs

Porxo de l’escola

Actuació de Landry el Rumbero

Pati primària i pista
escola

Festa fi de curs, acomiadament dels
alumnes de 6è.

Institut Sant Quirze

Festa fi de curs 4t ESO

La directora de l’escola Taula Rodona explica que el dia 3 de juny de 2016 celebraran
el 10è aniversari de l’escola.
El director de l’escola Lola Anglada comunica que el mateix dia 3 de juny faran
diverses activitats en les que col·laboraran els pares.
L’Ampra de l’escola Onze de Setembre farà la festa de fi de curs el 18 de juny de
2016.
L’Institut Sant Quirze farà una festa de comiat dels alumnes de 4art d’ESO el dia 21 de
juny de 2016.
S’informa que aquest curs la trobada de la Comunitat Educativa que es venia fent als
voltants de Sant Jordi, pel curs 2015-2016 es farà el dia 23 de juny de 2016.
Sisè.- Informació de la licitació Escola Municipal de Música i prorroga del
contracte de l’Escola Bressol Municipal.
Es comunica que s’aprovarà la licitació de l’Escola Municipal de Música pels propers 2
anys + 2 de prorroga, ja que la concessió actual al Centre d’Educació Musical finalitza
aquest curs 2015-2016 i la llei obliga a licitar cada quatre anys.
S’informa de les modificacions del nou Plec de Condicions algunes de les quals són:
-

Que l’escola estigui oberta també al matí.
Que sigui escola referent de l’activitat musical del municipi. Que faci un
programa musical que es pugui incloure al pla de curs de les escoles
Que les classes es puguin fer també a les escoles a demés de les que es
realitzen a l’edifici de l’Escola Municipal de Música.
Els ajuts que es donin a les famílies es facin a través de la tarifació social.

Durant el curs 2016-2017 es mantindran les mateixes tarifes.
Es preveu que al juliol ja estiguin fets els tràmits de la licitació.
Durant el mes de juny es tramitarà la prorroga del contracte de l’Escola Bressol
Municipal, ja que aquest és l’últim any de la concessió actual a l’empresa Clece.

9

Pre

Esborrany 23-05-16

Setè.- Informacions: protocol d’absentisme i d’ assetjament
L’educadora social de l’Ajuntament informa al Consell de la proposta de protocol
d’absentisme que s’està treballant des d’els diferents serveis municipals: Benestar
Social, Educació, Joventut, Policia Local.
S’ha pres com a model el del Consell Comarcal i s’està adaptant al nostre municipi
El 2 de juny de 2016 està previst fer una reunió amb els directors de les escoles
perquè facin les seves aportacions i suggeriments
S’està treballant el protocol d’assetjament des del servei de Coeducació, agafant com
a base el de la Generalitat i adaptant-lo a la realitat del nostre municipi
Vuitè.- Informació de la comissió d’horaris escolars al municipi.
S’informa de les persones que han comunicat formar part de la Comissió d’horaris del
Consell:
Luis Villa. Sector Ajuntament
Miquel González. Sector Sindicat
Miquel Vázquez. Sector Sindicat
Ana Belen,. Sector AMPA
Andrés Gómez. Sector AMPA
Francesc Porret. Sector professorat
Pilar Pérez. Sector PAS
Marisa Lorente. Sector PAS
Es proposa que per tenir una informació més concreta sobre que representa els canvis
d’horaris es convidi a una persona de les que estan treballant la ponència d’horaris al
Parlament de Catalunya per fer una xerrada oberta a la població on participen les
persones que formen part del Consell.
El Sr. Francesc Porret proposa fixa una data perquè la comissió comenci a treballar i
que estigui oberta a tots els membres del Consell Escolar Municipal.

Novè.- Torn Obert de paraules
Es trasllada al Consell l’acord que es va aprovar d’urgència per la Comissió Permanent
del Consell Escolar Municipal i el Ple de l’Ajuntament de data 28 d’abril de 2016,
referent a sol·licitud d’obertura de la classe de P3 que aquest curs no s’ha inclòs a
l’escola Onze de Setembre.

10

Pre

Esborrany 23-05-16

11

Pre

Esborrany 23-05-16

El Sr. Joan Oliver de l’Ampa de l’Institut Sant Quirze, informa al Consell que a l’estiu
al municipi de l’Espolla a l’Alt Empordà hi ha una escola d’estiu de glosa i es podria
donar trasllat d’aquesta informació als mestres per si estan interessats en la realització
d’aquest curs d’estiu de glosa per introduir aquesta activitat a les seves escoles.
La regidora d’educació comunica que l’Ajuntament assumiria les despeses de
l’estància i els mestres només haurien de pagar el desplaçament.
Per conciliació amb la feina dels assistents a les reunions de la Comissió Permanent
del Consell Escolar Municipal es proposaran tres horaris per fer aquestes reunions i
que els assistents escullin el que els sembli millor.
La Sra. Montse Ocaña comenta que els conserges han fet arribar a l’Ajuntament un
escrit indicant que dins d’aquest sector manca personal.
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El Sr. Albert Falgueras amplia aquesta informació comunicant que s’està treballant per
fer una borsa de conserges.
A la pregunta del Sr. Lluís Villa de si es treballa el llibre digital, la directora del Turonet
Sra. Cristina Jordà li respon que actualment s’està treballant la revista digital de “Les
Morisques”, on cada escola explica un projecte del seu centre. Quan la revista estigui
acabada, el Centre de Recursos la penjarà a la seva pàgina web.
El Sr. Villa també s’interessa per saber si s’han solucionat els problemes de la neteja.
Se li comunica que periòdicament es fan informes de neteja i de visites als centres
sense avisar.
Es fa saber que durant l’estiu el Departament d’Ensenyament farà obres a l’escola
Purificació Sales, coordinades per servei d’Educació. Es canviarà el prefabricat de lloc,
es canalitzarà la recollida d’aigües de l’edifici del gimnàs, i es posarà una pista
multiesportiva al costat del gimnàs.
A l’escola Pilarín Bayés es faran nous els lavabos de P3.
A l’escola el Turonet es canviaran unes finestres.
Queda pendent de fer l’entrada del parvulari de l’escola Taula Rodona, i obrir una altra
porta a la zona del darrera de l’escola Onze de Setembre.
Sense més temes a tractar, finalitza la reunió a les 21:30 hores.
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