ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT
QUIRZE DEL VALLÈS CURS 2017-2018
Núm.: 1/2018
Caràcter: extraordinari
Data: 30-5-2018
Horari: de 18:00 a 21:00
Lloc: Sala Salut Pastor de la Patronal

Membres assistents:
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, sector Ajuntament
Sra. Maria Domingo Soler, sector Ajuntament
Sr. Luís Villa Carbó, sector Ajuntament
Sr. Carles Gilabert Cardona, sector Ajuntament
Sr. Manuel Caceres Castaño, sector Ajuntament
Sr. David Sánchez Catasús, 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. Cristina Jordà Sanuy, sector directors/res centres educatius
Sra. Maria del Mar Arcas Lacasta, sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, sector directors/res centres educatius
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, sector professors/res
Sra. Marta Figaró Arís, sector professors/res
Sra. Josefa Jeréz Fernández, sector professors/res
Sr. Joan Moncusí Vázquez, sector professors/res
Sra. Laia Palou i Fons, sector professors/res
Sr. Máximo Marco García, 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. 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. Jordi Subirana Llacer, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Eduard Ferran Pi, sector alumnes
Sr. Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’Educació,
Sra. Núria Ruestes Cantó, secretària
Convidats:
Sra. Carol Merino, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Raquel Jiménez, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Roger Baldomà en substitució del Sr. Jaume sola. Sector mares i pares d’alumnes
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Sra. Montserrat Pérez, Sant Quirze Natura
Sr. Xavier Marín, Espai d’Arts Escèniques
Sra. Olga Ventosa, Espai d’Arts Escèniques
Sra. Marta Cels, Fiac
Sr. Pastallé, en substitució del Sr. Mateu Triquell, Aula d’Extensió Universitaria
Sr. Javier Vallbona, Club Bi Sant Quirze
Sra. Mònica López Lobato, servei d’Educació
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. Albert Falgueras Cuatrecasas, sector Ajuntament
Sra. Marta Baldrich Casellas, sector Ajuntament
Sra. Noemí Quevedo Muñoz, sector directors/res centres educatius
Sra. Judit Miró Dalmau, sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, sector directors/res centres educatius
Sr. Francesc Porret Brossa, sector professors/res
Sra. Karen Colom Nieto, sector professors/res
Sra. Teresa Marçal Escudero, sector professors/res
Sr. Toni Ferragut Moxí, sector professors/res
Sr. Manuel Cordero Boza, sector professors/res
Sr. Xavier Blanca Flores, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Mireia Guerola Carbó, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Sílvia Angel Roman, sector mares i pares alumnes
Sr. Jaume Solà Ortega, sector mares i pares d’alumnes
Sr. Jaume Llop Carmona, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Isabel Gil Solis, sector administració i serveis
Sra. Sandra Modrego Díaz, sector administració i serveis
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. Montse Bové García, sector alumnes
Sr. Jan Pérez Cortina, sector alumnes
Sr. Unai Zorraquino Ruíz, sector alumnes
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors
Sr. Manuel Vázquez Osorio, Altres sectors. USTEC. STEs
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
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Ordre del dia:
Primer.- Presentació de la diagnosi del Pla Local d’Educació
Segon.- Calendari escolar 2018-2019
Tercer.- Assumptes sobrevinguts
Quart .- 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 de l’1 de març de 2018.
No havent-hi modificacions a fer, s’aprova l’acta.

Primer.- Presentació de la diagnosi del Pla Local d’Educació

En aquesta sessió del Consell Escolar Municipal ens acompanyen la Sra. Núria Palau Verdejo
del Servei de Suport Municipal de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de
Barcelona i la Sra. Lai Monterde de la Xarxa de Consultors.
L’objectiu de la reunió és presentar les idees clau de la diagnosi i dels principis, línies d’actuació
i objectius del Pla amb un power point que explica la Sra. Laia Monterde.
Una vegada feta la presentació es realitza una sessió de treball amb els membres assistents que
es divideixen en 4 grups per compartir i debatre les valoracions individuals sobre el Pla i els
canvis en línies i objectius.
Els eixos que treballa cada grup:
-

Eix 1 Petita infància + Eix 7 Sostenibilitat i Territori
Eix 2 Infància i Adolescència
Eix 3 Joventut + Eix 4 Adultesa i Gent Gran
Eix 5 Treball en xarxa i participació + Eix 6 Comunicació.

A continuació s’inclou el power point exposat durant la sessió:
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SESSIÓ DE TREBALL AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
30 de Maig de 2018
Laia Monterde laiamonterde@xarxaconsultors.com

Objectius de la sessió
1. Compartir les conclusions de la Diagnosi
Socioeducativa i la proposta de Pla Local
d’Educació
2. Debatre sobre les línies d’actuació i objectius del
Pla i proposar accions noves i de millora
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1. Conclusions de la Diagnosi
Socioeducativa de SQV
10 punts clau de l’Agenda Educativa de
Sant Quirze
D
AT

L’ Agenda Educativa de Sant Quirze
1. Ampliar el suport a la criança de les famílies
amb infants menors de 3 anys i pensar en un
municipi més orientat a la petita infància
2. Avançar en l’Educació 360 o Educació a
temps complet, integrant els temps educatius
de dins i fora d’escoles i instituts, des d’una
perspectiva de poble, amb activitats inclusives
i de qualitat
3. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament
per millorar la planificació educativa a la
secundària i dotar‐se d’oferta post‐obligatòria
i professionalitzadora
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L’ Agenda Educativa de Sant Quirze
1. Tenir una oferta de lleure, cultura i oci
saludable feta pels propis joves i habilitar un
espai de trobada
2. Impulsar projectes intergeneracionals que
fomentin l’educació en valors, el coneixement
de l’entorn i la consciència de tots i totes com
a agents educadors
3. Potenciar el suport i les eines a les famílies
en la seva tasca de criança
4. Ampliar i completar l’oferta de formació per
a persones adultes a la vila

L’ Agenda Educativa de Sant Quirze
1. Potenciar la comunicació i coordinació de
les diferents àrees municipals implicades en
l’educació i el treball en xarxa amb centres
educatius, AFA i altres agents educadors
2. Millorar la mobilitat segura i autònoma dins
del municipi, facilitant l’accés a peu als centres
educatius i equipaments, així com el foment
d’hàbits de vida saludables
3. Avançar en la participació d’infants,
adolescents i joves en les decisions de la vila,
en la detecció de les seves necessitats i en la
visibilitat de les seves propostes de millora de
SQV
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2. La proposta de Pla Local d’Educació
Principis, Eixos, Línies d’actuació i
Objectius del Pla

Pla Local d’Educació de Sant Quirze del Vallès

Principis
A través de totes les accions del Pla Local d’Educació
de Sant Quirze del Vallès es fomentarà la
consciència de serveis públics, entitats, empreses,
etc. de ser agents educadors i s’avançarà en la
transversalitat de les polítiques educatives, a partir
d’un discurs educatiu conjunt, en base a les
necessitats i prioritats compartides a nivell local.
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Pla Local d’Educació de Sant Quirze del Vallès

Principis
 Visió integral de l’educació
 Transversalitat de les polítiques educatives i organització
flexible
 Participació i Coresponsabilitat
 Sostenibilitat de les accions
 Foment dels valors, el civisme i la convivència
 Educació 360
 Vila coeducadora

LÍNIA 1. El suport a les famílies en la criança i l’educació dels infants menors de
3 anys
1.1. Consolidar l’oferta educativa de qualitat i amb projectes educatius nous a la petita
infància
1.2. Adequar i ampliar els espais de relació i de trobada de la petita infància
1.3. Reforçar el treball en xarxa socioeducatiu en la franja 0‐3 anys
1.4. Avançar en la coeducació en la petita infància

LÍNIA 2. Un municipi més orientat a la petita infància
2.1. Dissenyar els parcs i espais públics també per a la petita infància i per als infants amb
altres capacitats
2.2. Potenciar una oferta d’activitats culturals, de lleure i esportives per a la petita infància
2.3. Millorar la coordinació i comunicació de les activitats i recursos per als infants 0‐3
anys
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Eix 2 Infància i adolescència
3-16 anys
LÍNIA 3. Avançar en l’Educació 360 o Educació a temps complet, integrant els temps
educatius de dins i fora d’escoles i instituts, des d’una perspectiva de poble, amb
activitats inclusives i de qualitat
3.1. Articular l’oferta d’activitats fora escola des d’una lògica coeducativa, inclusiva i territorial
3.2. Fomentar la continuïtat d’activitats educatives de qualitat fora de l’horari lectiu entre la
primària i la secundària
3.3. Implicar més les famílies en les activitats fora escola

LÍNIA 4. Una educació pública de qualitat i amb equipaments adaptats a les
necessitats de la població escolar
4.1. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament per millorar la planificació educativa a la
secundària
4.2. Seguir executant les actuacions de reforma, manteniment i millora dels edificis escolars

Eix 2 Infància i adolescència
3-16 anys
4.1. Seguir donant suport als projectes educatius dels centres i a les seves iniciatives d’innovació
educativa
4.2. Impulsar proves pilot sempre consensuades amb la comunitat educativa

LÍNIA 5. L’assoliment de l’èxit educatiu en base a l’equitat en les oportunitats
educatives
5.1. Continuar millorant el treball en xarxa per prevenir i tractar l’absentisme escolar
5.2. Treballar col∙lectivament per reduir la infància en situació de risc social i compensar les
seves necessitats socioeducatives
5.3. Millorar l’èxit educatiu en sentit ampli, més enllà del rendiment escolar, tenint en compte la
perspectiva de gènere i la inclusió dels infants i adolescents amb altres capacitats
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LÍNIA 6. Un bona orientació i una oferta formativa post‐ obligatòria i de noves
oportunitats educatives al municipi
6.1. Potenciar l’orientació educativa i laboral amb perspectiva de gènere
6.2. Treballar amb la Conselleria d’Ensenyament per dotar‐se d’una oferta pròpia de cicles
formatius de Grau Mitjà o Grau Superior, des d’una perspectiva territorial
6.3. Generar noves oportunitats educatives a SQV per a adolescents sense titulació

LÍNIA 7. Una oferta de formació, lleure, cultura i oci saludable feta pels propis
joves en el marc d’un espai de trobada propi
7.1. Impulsar la participació dels joves en dissenyar un oferta de formació, lleure, cultura i
oci saludable a SQV que respongui a les seves preferències i necessitats
7.2. Disposar d’un espai jove, adequat a les demandes que fan els propis adolescents i el
jovent de SQV.
7.3. A través de l’educació promoure la salut entre joves

LÍNIA 8. La planificació de l’educació al llarg de la vida amb una perspectiva
intergeneracional i coeducativa
8.1. Coordinar i promoure projectes intergeneracionals que fomentin l’educació en valors, el
coneixement de l’entorn i la consciència de tots i totes com a agents educadors.
8.2. Tractar de forma transversal els valors educatius que es transmeten a l’esport a SQV (famílies,
clubs, monitoratge, infants i adolescents…)

LÍNIA 9. El suport a les famílies en la seva tasca educativa
9.1. Fer arribar a totes les famílies d’eines i suport en la seva tasca educativa, en termes d’equitat
9.2. Dinamitzar les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) i la seva Federació com a espai per
reflexió, debat i participació de les famílies

LÍNIA 10. Una oferta àmplia, diversa i amb lògica territorial de la formació al llarg i ample
de la vida
10.1. Analitzar les demandes formatives no cobertes a la vila i definir estratègies per donar‐hi resposta
10.2. Ampliar l’oferta de formació per a persones adultes no reglada a la vila, d’acord als interessos
detectats
10.3. Millorar la comunicació i difusió de la formació ocupacional que impulsa l’Ajuntament
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LÍNIA 12. La promoció de la participació infantil i juvenil, com a part del seu procés
educatiu i alhora estratègia de transformació social de SQV
12.1. Crear òrgans de participació estable que representin infants i adolescents de SQV
12.2. Promoure la participació juvenil a través de diferents accions i estratègies
12.3. Generar processos participatius per detectar les necessitats educatives d’infants,
adolescents i joves i perquè puguin formular les seves propostes de millora

LÍNIA 13. El CEM com a espai de relació, debat i treball conjunt entre els agents
educatius de SQV pel desplegament del Pla Local d’Educació
13.1. Fer del Plenari del CEM l’espai de debat i de participació de referència dels agents educatius
de SQV per al desplegament del Pla.
13.2. Articular grups de treball del CEM, que siguin d’espais de planificació, implementació i
avaluació de projectes i iniciatives del Pla, on hi participin centres educatius, entre d’altres agents
educatius.
13.3. Treballar la comunicació dels centres educatius i altres recursos educatius de la vila, fent
visibles els projectes innovadors i singulars actuals.
13.4. Ampliar el Consell Escolar Municipal altres agents educatius (consell educatiu municipal)

LÍNIA 12. La promoció de la participació infantil i juvenil, com a part del seu procés
educatiu i alhora estratègia de transformació social de SQV
12.1. Crear òrgans de participació estable que representin infants i adolescents de SQV
12.2. Promoure la participació juvenil a través de diferents accions i estratègies
12.3. Generar processos participatius per detectar les necessitats educatives d’infants,
adolescents i joves i perquè puguin formular les seves propostes de millora

LÍNIA 13. El CEM com a espai de relació, debat i treball conjunt entre els agents
educatius de SQV pel desplegament del Pla Local d’Educació
13.1. Fer del Plenari del CEM l’espai de debat i de participació de referència dels agents educatius
de SQV per al desplegament del Pla.
13.2. Articular grups de treball del CEM, que siguin d’espais de planificació, implementació i
avaluació de projectes i iniciatives del Pla, on hi participin centres educatius, entre d’altres agents
educatius.
13.3. Treballar la comunicació dels centres educatius i altres recursos educatius de la vila, fent
visibles els projectes innovadors i singulars actuals.
13.4. Ampliar el Consell Escolar Municipal altres agents educatius (consell educatiu municipal)
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LÍNIA 14. Millorar la comunicació cap a la ciutadania de l’oferta formativa i dels
recursos educatius de SQV
14.1. Cercar espais i mecanismes de coordinació entre agents educatius locals (Ajuntament,
entitats, centres educatius i equipaments públics)
14.2. Crear canals de comunicació efectius per arribar a la ciutadania de diferents edats
14.3. Potenciar la Mostra Pedagògica com a espai de trobada de la comunitat educativa de
SQV

LÍNIA 15. Ordenar les actuacions d’orientació educativa i professional i
comunicar‐les millor a adolescents, joves, persones adultes i famílies
15.1. Millorar la coordinació dels agents que fan orientació educativa i professional al
municipi
15.2. Ampliar la difusió de les diferents opcions educatives i professionalitzadores
d’adolescents, joves i adults
15.3. Millorar la coordinació i la comunicació de l’oferta per a persones amb necessitats
educatives especials

LÍNIA 16. La mobilitat segura a peu d’infants, adolescents i famílies als
centres educatius i a d’altres equipaments públics
16.1. Definir conjuntament amb als centres educatius de la vila i d’altres equipaments
municipals (culturals, juvenils...) camins perquè infants, adolescents i famílies es
puguin desplaçar a peu de forma segura.
16.2. Fomentar hàbits de vida saludables entre els infants, adolescents i famílies, com
l’ús del patinet o al bicicleta pels seus desplaçaments dins de SQV.
16.3. Facilitar la mobilitat dins del municipi i entre el nucli de SQV i Les Fonts per
ampliar les oportunitats educatives
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Finalitzada la dinàmica es recullen les aportacions dels assistents per incorporar-les al Pla Local
d’Educació.
Segon.- Calendari escolar curs 2018-2019
S’informa de la previsió dels dies de lliure elecció del curs 2018-2019.
Aquests dies seran definitius una vegada la Generalitat publiqui el calendari escolar per aquest
curs.
Aquesta informació es farà extensiva al Consell Escolar Municipal.
En principi les dates són les següentes:
-

2 de novembre de 2018
7 de desembre de 2018
11 de febrer de 2019
4 de març de 2019

Tercer.- Assumptes sobrevinguts

No va sorgir cap assumpte sobrevingut.
Quart.- Torn obert de paraula
Sense haver més temes a tractar, finalitza la reunió a les 21 hores.
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