ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT QUIRZE
DEL VALLÈS CURS 2017-2018
Núm.: 1/2018
Caràcter: ordinària
Data: 1-3-2018
Horari: de 19:00 a 21:00
Lloc: Sala Nova de la Patronal

Membres assistents:
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, sector Ajuntament
Sra. Maria Domingo Soler, sector Ajuntament
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, sector Ajuntament
Sra. Marta Baldrich Casellas, sector Ajuntament
Sr. Luís Villa Carbó, sector Ajuntament

Sr. David Sánchez Catasús, sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, sector directors/res centres educatius
Sra. Maria Emilia Milà Masoliver, sector directors/es centres educatius
Sra. Mª Isabel Crespo Salgado. sector directors/es centres educatius
Sr. Ramon Rius Torrella, sector directors/res centres educatius
Sra. Immaculada Martínez García, sector directors/res centres educatius
Sra. Cristina Jordà Sanuy, sector directors/res centres educatius
Sra. Maria del Mar Arcas Lacasta, sector directors/res centres educatius
Sr. Francesc Porret Brossa, sector professors/res
Sra. Montse Ocaña García, sector administració i serveis
Sra. Marisa Lorente Freixas, sector administració i serveis
Sra. Pilar Pérez Villa. sector administració i serveis
Sra. Sandra Modrego Díaz, sector administració i serveis
Sra. Isabel Gil Solis, sector administració i serveis
Sra. Concepción Fernández Anguita, sector administració i serveis
Sra. Josefina Munar Bufí, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Esperança Cartiel Armida, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Jaume Solà Ortega, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Jaume Llop Carmona, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Jordi Subirana Llacer, sector mares i pares d’alumnes

Sr. Eduard Ferran Pi, sector alumnes
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors
Sr. Manuel Vázquez Osorio, Altres sectors. USTEC. STEs
Sr. Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’Educació,
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Sra. Núria Ruestes Cantó, secretària

Excusen la seva assistència:
Sra. Mercè Vallès i Corominas, sector Ajuntament
Sra. Montserrat Mundi i Mas, sector Ajuntament
Sra. Anna Canes Urbano, sector Ajuntament
Sr. Carles Gilabert Cardona, sector Ajuntament
Sra. Noemí Quevedo Muñoz, sector directors/res centres educatius
Sra. Judit Miró Dalmau, sector directors/res centres educatius
Sr. Ricard Manresa Corretje, sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, sector directors/res centres educatius

Sra. Karen Colom Nieto, sector professors/res
Sra. Teresa Marçal Escudero, sector professors/res
Sra. Josefa Jeréz Fernández, sector professors/res
Sr. Toni Ferragut Moxí, sector professors/res
Sr. Joan Moncusí Vázquez, sector professors/res
Sra. Marta Figaró Arís, sector professors/res
Sr. Máximo Marco García, sector professors/res
Sr. Manuel Caceres Castaño, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Xavier Blanca Flores, sector mares i pares d’alumnes

Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, sector professors/res
Sra. Laia Palou i Fons, sector professors/res
Sr. Manuel Cordero Boza, sector professors/res
Sra. Maria Núria Canals Vidal, sector administració i serveis
Sr. Albert Adan de la Torriente, sector administració i serveis
Sra. Paquita Aguilar, sector administració i serveis
Sra. Mireia Guerola Carbó, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Sílvia Angel Roman, sector mares i pares alumnes
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Montse Bové García, sector alumnes
Sr. Jan Pérez Cortina, sector alumnes
Sr. Unai Zorraquino Ruíz, sector alumnes

Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària
Sr. Carles Cassanyes Vallès, Normalització Lingüística
Convidats:
2

Raquel Jiménez, Presidenta de l’Ampa de l’Institut Salas i Xandri

Ordre del dia:
Primer.-

Sol·licituds al Departament d’Ensenyament:
Servei de vetlladors als centres de primària
Zonificació escola Pilarín Bayés
Ràtios als centres del municipi
Obres a l’Institut Sant Quirze, i a primària i secundària a l’edifici de l’escola
Purificació Salas i Xandri

Segon.-

Informació Mostra Pedagògica

Tercer.-

Proposta de patis oberts en el context del concepte “educació a temps complet”

Quart.-

Donar suport al manifest “Som Escola”: per a la consolidació, protecció i millora
del model educatiu català.

Cinquè.-

Assumptes sobrevinguts

Sisè.-

Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió:
Es dóna la benvinguda als assistents i es pregunta si hi ha dubtes sobre l’acta de l’anterior
reunió del Consell Escolar Municipal del 15 de novembre de 2017.
No havent-hi modificacions a fer, s’aprova l’acta.
Primer.- Sol·licituds al Departament d’Ensenyament:
Servei de vetlladors als centres de primària
Zonificació escola Pilarín Bayés
Ràtios als centres del municipi
Obres a l’Institut Sant Quirze, i a primària i secundària a l’edifici del Purificació
Salas i Xandri.

DAT
Primer.- Sol·licituds al Departament d’Ensenyament:
-

Servei de vetlladora. La directora de l’escola Taula Rodona explica el problema que té el
centre amb la manca d’hores de vetlladora
El representant de l’EAP (Equip d’assessorament i intervenció psicopedagògica) informa
que en els centres de primària de Sant Quirze hi ha:

29 alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Especials)
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17 alumnes amb TEA (Trastorn de l’espectre autista)
8 alumnes amb trastorns del comportament
1 alumne amb discapacitat motriu
1 alumne amb discapacitat intel·lectual
que les persones auxiliars d’educació especial estan pensades per atendre als alumnes
amb discapacitat motriu i les vetlladores haurien de ser personal qualificat amb titulació
de mestre.
Des de l’Ustec es ressalta que no es pot tenir una escola inclusiva si no es disposa de
personal qualificat als centres educatius.
S’acorda que en nom del Consell Escolar Municipal es farà un escrit al Departament
d’Ensenyament sol·licitant un increment del servei de vetlladors/res amb personal amb
perfil d’educador/a d’infantil.
-

Zonificació escola Pilarín Bayés. El director d’aquesta escola explica les incidències
que pateix el centre amb la zonificació escolar que te actualment.
Amb la matrícula viva, les famílies que volen escolaritzar als seus fills al Pilarín Bayés no
tenen mitjans per anar a Can Parellada o a Sant Quirze, motiu pel qual en molts casos
s’acaba fent un increment de ràtio.
També hi ha una part d’alumnes de Terrassa que van al Pilarín Bayés i disposen de
transport escolar. Aquest fet és difícil de fer entendre a les famílies que els toca per zona
el Pilarín i no s’hi poden escolaritzar.
A l’escrit del Departament d’Ensenyament també es sol·licitarà que s’atengui la
singularitat del Pilarín Bayés.

-

Ràtios als centres del municipi. El Consell Escolar Municipal també acorda incloure
aquest tema a l’escrit dirigit al Departament d’Ensenyament, perquè es respecti la ràtio
màxima de 25 alumnes per aula.

-

Obres a l’Institut Sant Quirze i a primària i secundària de l’edifici del Purificació
Salas i Xandri.
A l’Institut Sant Quirze començaran les obres per fer dues aules al pati al costat del
despatx de direcció i també s’haurien de fer més lavabos al pati, ja que ara n’hi han 2 per
a 850 alumnes.
La directora de l’Institut Salas i Xandri explica que al juny començaran les obres que
formen part de la tercera fase de reformes per acollir als alumnes de 4art de l’ESO l’any
vinent. Es posarà una aula de tecnologia. Es canviarà el despatx de l’Ampa. Tenen el
compromís d’encabir tots els alumnes de primària i secundària.
La directora de l’escola Purificació Salas i Xandri informa que l’escola ha fet una carta al
Departament sol·licitant que es comencin les obres per a la construcció de l’edifici
d’infantil. Si el curs vinent no està construït, no mouran l’aula d’infantil de l’espai que està
actualment.
Des dels sindicats, es pot demanar al Departament una avaluació de riscos.
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A continuació s’adjunta l’escrit que en data 22 de març es va trametre al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb les reivindicacions mencionades en aquest
apartat.

Signatura de Servidor Ajunt. Sant Quirze del Vallès
Data: 22/03/2018; Hora: 13:26:05;
Número de registre: 2018001342
CSV: 11774677161321431421
Unitat: Educació i Formació
Ref. Expedient: 21/2018/SQEDU
Canal d’enviament: NOT

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT. D'ENSENYAMENT
MARQUES DE COMILLAS, 67-69
SABADELL
BARCELONA
A l’atenció de la Sra. Carme Vigués i Julià
Senyora,
El passat 1 de març, el Consell Escolar Municipal de Sant Quirze del Vallès,
es va plantejar la petició de sol·licitud a la vostra Direcció de Serveis
Territorials d’Ensenyament dels temes següents:
-

Increment del servei de vetlladors als centres educatius, fent èmfasi en
què aquest servei ha de tenir un perfil professional d’educador infantil.

-

Es va posar de manifest que durant aquest curs 2017-2018, hi ha
increment de ràtio a diferents cursos. Per aquest fet, els membres del
Consell Escolar Municipal van acordar que el curs d’enguany, es
respectés la ràtio màxima de 25 alumnes per aula.

-

Novament, va tornar a plantejar-se la disfunció que existeix en la
zonificació escolar del Pilarín Bayés, en la qual es donen situacions
d’alumnes del municipi de Sant Quirze que tenint com a àrea
d’influència aquesta escola, han d’escollir un altre centre o en
determinats casos es produeix un augment de ràtio.

-

Davant l’endarreriment de la construcció de l’edifici d’Educació Infantil
de segon cicle a l’escola Purificació Salas, el Consell Escolar
Municipal, va manifestar la seva preocupació pel desenvolupament
d’aquest tema. També es va parlar de la manca de concreció de les
obres d’adequació de l’edifici al creixement de l’Institut Salas i Xandri,
així com de l’Institut Sant Quirze. El Consell Escolar Municipal no
entén com amb tant de temps de previsió el Departament
d’Ensenyament encara no ha iniciat les obres
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La petició del Consell Escolar Municipal de Sant Quirze del Vallès és
sol·licitar una resposta per escrit als temes anteriorment plantejats. A més, us
traslladem que si es necessari mantenir una reunió conjunta en representació
del Consell Escolar Municipal, amb la vostra Direcció, ens proposeu una data
per a la mateixa.
Restem a l’espera de la vostra resposta, i aprofitem l’avinentesa per saludarvos atentament.

L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

Segon.- Informació Mostra Pedagògica
El proper 18 de març Sant Quirze acollirà la Mostra Pedagògica.
Aquest és el tercer any que la Mostra serveix com a punt de trobada per a conèixer l’oferta
educativa del municipi.
Les carpes de les entitat col·laboradores i serveis de l’Ajuntament que hi participaran
s’instal·laran a la Plaça d’Anselm Clavé des de les 11 a les 14 hores.
Comptarem amb més d’una vintena d’estands informatius (27), on les entitats informaran dels
seus projectes educatius.
S’instal·larà una carpa central que servirà per a la realització de diferents tallers de Prehistòria,
Sant Quirze Natura i Protecció Civil, per part de les entitats que els realitzen a les escoles de
primària.

Els participants a la Mostra Pedagògica són:
-

Escoles de primària i Instituts
Les AFA
Llars d’infants
Escoles d’idiomes
Escoles d’ofimàtica
Esplai La Flama
Escola Bressol Municipal
Centre de Formació d’Adults l’Olivera
Agrupació de teatre de l’Escola Municipal d’Adults
Associació d’alumnes de l’Escola Municipal d’Adults
Escola Municipal de Música Can Barra
Diferents entitats de suport educatiu.
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-

Serveis de l’Ajuntament:

Joventut
Cultura
Feminisme i LGTBI
Ocupació
Esports
Cooperació
Mobilitat
Desenvolupament Econòmic i Social (PISE i Casal d’Avis)
Educació (Pla Educatiu Local)

Tercer.- Proposta de patis oberts en el context del concepte “educació a temps complet”
El projecte de Patis Oberts és un projecte que està destinat a infants, joves i adults amb la
intenció que puguin gaudir dels patis de les escoles com una ampliació de la plaça pública, com
un espai més, i obert al públic en general.
Aquesta iniciativa pretén optimitzar l’ús dels patis oferint aquest servei a la comunitat.
L’objectiu està vinculat als principis de convivència, participació i socialització, entre d’altres, per
tal que siguin facilitadors del joc en els nens, espai de trobada dels joves, punt de diàleg
intergeneracional, etc... i que en algun cas, es pugui vehicular amb alguna activitat.
Els patis caldria dinamitzar-los amb monitors/es de lleure que realitzaran una tasca de
facilitador/dinamitzador d’activitats, bé d’aquelles que proposin els mateixos usuaris bé per
iniciativa del monitor. Aquestes tindran com a objectiu potenciar el joc, la relació i la convivència
a través del treball de grup, afavorint l’autonomia, la seguretat, les habilitats socials, actituds i
valors.
Els monitors també gestionaran els conflictes, vetllaran pel compliment de les normes del pati,
facilitaran relacions positives i es faran càrrec del material de joc.
Tot és un projecte que caldrà consensuar-lo amb el Consell Escolar Municipal, les AFA i les
direccions dels centres.
La voluntat de portar endavant aquesta proposta és per al curs vinent.
Quart.- Donar suport al manifest “Som Escola”: per a la consolidació, protecció i millora
del model educatiu català
Es llegeix el manifest:
“Somescola”: per a la consolidació, protecció i millora del model educatiu català.
Es sol·licita el consens dels membres del Consell Escolar Municipal per fer un escrit al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a Som Escola, informant del suport
al manifest per part del Consell Escolar Municipal.
A continuació s’adjunta l’escrit tramès a l’Òmnium Llengua Cultura i País, en data 22 de març de
2018, manifestant el suport del Consell Escolar Municipal, al manifest “Somescola”
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Signatura de Servidor Ajunt. Sant Quirze del Vallès
Data: 22/03/2018; Hora: 12:00:56;
Número de registre: 2018001337
CSV: 11774676601246033411
Unitat: Educació i Formació
Ref. Expedient: 19/2018/SQEDU
Canal d’enviament: NOT

OMNIUM LLENGUACULTURA PAIS
C DIPUTACIO, 276 PPL
08009 - BARCELONA

Per a la vostra informació us donem trasllat del suport dels membres del Consell
Escolar Municipal al manifest “Somescola”, acordat en la darrera reunió de l’1 de
març de 2018.

Atentament,

L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

També s’adjunta l’escrit dirigit a la Generalitat de Catalunya el 22 de març de 2018, manifestant
el suport del Consell Escolar Municipal al manifest “Somescola”
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Senyors,

Signatura de Servidor Ajunt. Sant Quirze del Vallès
Data: 22/03/2018; Hora: 12:00:12;
Número de registre: 2018001336 CSV:
11774677054662214362
Unitat: Educació i Formació
Ref. Expedient: 19/2018/SQEDU Canal
d’enviament: NOT

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPT. D'ENSENYAMENT
MARQUES DE COMILLAS, 67-69
- SABADELL BARCELONA

Per a la vostra informació us donem trasllat del suport dels membres del Consell
Escolar Municipal al manifest “Somescola”, acordat en la darrera reunió de l’1 de
març de 2018.
Atentament,
L'alcaldessa

Elisabeth Oliveras i Jorba

Cinquè.- Assumptes sobrevinguts
Es manifesta interès per saber si Serveis Territorials ha donat resposta a la petició del Consell
Escolar Municipal de zona única per als instituts. De moment aquest tema està en curs.
Els alumnes de l’escola Purificació Salas estan adscrits a l’Institut Salas i Xandri, les escoles
Lola Anglada, Taula Rodona, Onze de Setembre i El Turonet estan adscrites a l’Institut Sant
Quirze, i l’escola Pilarín Bayés està adscrita a l’Institut Egara.
El director de l’escola Pilarín Bayés informa que estan treballant en un projecte per obrir la
biblioteca al barri de Les Fonts on els alumnes de P3 fins a 4rt hi puguin treballar i accedir a la
cultura.
També s’informa de la creació d’un espai de debat educatiu de tres sessions dinamitzades per la
Mª Jesús Comelles, on les famílies podran compartir les seves experiències.
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Senyors,

Sisè.- Torn obert de paraula

Sense haver més temes a tractar, finalitza la reunió a les 21:30 hores
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Elisabeth Oliveras i Jorba
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