Acta CEM 27-11-13

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

Núm.: 3/2013
Caràcter: ordinària
Data: 27 de novembre de 2013
Horari: de 19,30 a 21,30 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents:
Sra. Mercè Vallès i Corominas, Sector Ajuntament
Sr. Silvia Peralta i Valdívia. Sector Ajuntament
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Sector Ajuntament
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, Sector Ajuntament
Sra. Miriam Casaramona Massana, Sector Ajuntament
Sra. Marta Baldrich Caselles, Sector Ajuntament
Sra. Cristina Jordà Sanuy, Sector directors/res centres educatius
Sr. F. Javier López Avilés, Sector directors/res centres educatius
Sr. David Sánchez Ctasús, Sector directors/res centres educatius
Sra. Montse Trabal Piqueras, Sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, Sector directors/res centres educatius
Sr. Juli Moltó i Sierra, Sector directors/res centres educatius
Sr. Ricard Manresa Corretje, Sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, Sector directors/res centres educatius
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius
Sra. Sandra Cruz del Pozo. Sector professors/res
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, Sector professors/res
Sra. Silvia Acacio Montesinos, Sector professors/res
Sra. Mercè Font i Mestre, Sectors professors/res
Sr. Antonio Tortosa López, Sector professors/res
Sra. Montse Prats Masoliver, Sector professors/res
Sra. Rosa Fernández Cortés, Sector professors/res
Sr. Toni Ferragut Muixí, Sector professors/res
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Manuel Caceres Castaño, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Juan José Molina Martínez, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Sonia Mariscal Pérez, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Salut Pastor Bonafont, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Roger Falgueras García de Atocha, Sector alumnes
Sra. María Fernández Martínez, Sector alumnes
Sra. Núria Canals Vidal, Sector administració i serveis
Sra. Marina Carrillo Monguet, Sector administració i serveis
Sra. Montse Ocaña García, Sector administració i serveis
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Sra. Pilar Pérez Villa. Sector administració i serveis
Sra. Sandra Modrego Díaz, Sector administració i serveis
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors
Sr. Nicolás Castellano Petidier, Sector Ajuntament,
Sra. Montse Pons Ollé, Sector Ajuntament, actuant com a secretària.
Convidats:
Sra. Ester Guasch, en representació d’Ester Arcas, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Joan Salomón Simó, Inspector centres educatius. Direcció Territorial Ensenyament
Excusen la seva assistència:
Sr. Edelmiro Balboa Blanco, Sector Ajuntament
Sr. Jaume Cols Petit, Sector Ajuntament
Sr. Ramon Rius Torrella, Sector directors/res centres educatius
Sra. Teresa Marçal Escudero, Sector professors/res
Sra. Josefa Jerez Fernández, Sector professors/res
Sra. Marisa Lorente Freixas, Sector administració i serveis
Sra. Concepción Fernández Anguita, Sector administració i serveis
Sr. Albert Adan de la Torriente, Sector administració i serveis
Sr. Carles Pujol Torres, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Ester Arcas Canalías, Sector mares i pares d’alumnes. (Assisteix Esther Guasch)
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària
Sr. Narcís López Bas, Altres sectors. USTEC. STEs
Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sr, Carles Cassanyes Vallès, Normalització lingüística

Ordre del día:
Primer.- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell Escolar Municipal
Segon.- Informació Comissió de treball zonificació escolar
Tercer.- Informar sobre activitats i projectes educatius.
Quart.- Proposta de conveni pel l’ús de les AMPAS dels centres educatius.
Cinquè .- Proposta de Mostra de les entitats educatives
Sisè .- Informació proposta de secundària.
Setè.- Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió:
A l’iniciar la sessió, es presenta la regidora d’Educació com a nova presidenta del
Consell i primera tinença d’alcaldia de Serveis Personals i regidora d’Educació i de
Cultura

Primer.- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell Escolar Municipal
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La Sra. Mercè Vallès, comunica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reunió del Consell i
pregunta si hi ha alguna incidència i si es dona per aprovada. No havent-hi
modificacions, s’aprova l’Acta del dia 17 de juliol de 2013.
Seguidament presenta al Sr. Joan Salomon, inspector de la Direcció Territorial
d’Ensenyament en el nostre municipi, convidat a aquesta sessió per presentar la
proposta del Departament d’Ensenyament per la secundària al nostre municipi i
proposa invertir l’ordre del dia, passant el punt sisè de la proposta de secundària al
primer, ja que així el Sr. Salomon podrà marxar, si ho desitja, i no caldrà que el fem
quedar-se a tota la sessió.

Segon.- Informació proposta de secundària.
L’inspector, Sr. Joan Salomon, presenta la proposta de secundària del Departament
d’Ensenyament consistent en reconvertir l’Escola Purificació Salas, reduint-la, de
forma progressiva, a una única línia des de P-3 fins a 6è, incorporant, també
progressivament, una secció de secundària de dues línies, des de 1er fins a 4rt d’ESO.
Explica les implicacions que comportaria aquesta proposta pel que fa als canvis del
professorat, les vinculacions dels diferents centres de primària en relació a aquesta
secció i a l’Institut de Sant Quirze que quedaria com fins ara.
La directora de l’Institut exposa els seus dubtes i reserves en relació a la proposta, i
manifesta que, malgrat tot, un cop presa la decisió, donarà tot el suport que calgui per
tirar endavant amb el projecte.
Es recullen també els comentaris en relació a com es farà el projecte de direcció del
Purificació Salas i que la Comissió Permanent del CEM hauria d’estudiar altres
experiències per valorar millor els avantatges i les dificultats del projecte.
El Sr. Salomon comenta que el projecte de direcció de l’escola Purificació Salas pot
anar en paral·lel amb el treball de la Comissió Permanent. S’ofereix a aportar
testimonis d’experiències d’altres llocs tot i que no siguin totalment extrapolables.
La regidora Sra. Vallès expressa que el compromís adquirit és de treballar des del
consens. Ara s’està escoltant la proposta del Departament. La comissió treballarà
altres propostes, altres experiències, i recollirà inquietuds i noves propostes. Això
permetrà adoptar decisions consensuades entre tots.
L’inspector aclareix consultes en relació al possible traspàs del professorat de primària
cap a secundària, que en aquests moments no està previst i que el professorat
assignat serà el de secundària.
Per part dels pares es recull la preocupació de si l’oferta de dos models de secundaria
diferents podria provocar dificultats a l’hora d’atendre les peticions a un o altre centre i
que representessin posteriorment també un problema per atendre les demandes de
primària, així com pel futur de l’Institut quan reculli la baixada actual de la natalitat.
S’explica també que es seguiran sempre els criteris que el Departament estableixi per
al període d’inscripcions.
L’inspector aclareix que la idea és que es mantingui la modalitat adoptada, que es doni
continuïtat a l’Institut i que aquest vagi evolucionant possiblement amb menys línies
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d’ESO però amb més grups de batxillerat sense afectar al nombre total d’alumnes del
centre.
La finalitat és que tots els centres tinguin alumnes i tots els alumnes tinguin escola.

Tercer.- Informació Comissió de treball zonificació escolar
Es comunica al Consell que la Comissió de zonificació es va reunir el 21 d’octubre per
començar els treballs i varem acordar treballar sobre la documentació de:
Les dades estadístiques de població
Els nascuts al 2011
La zonificació actual
La ubicació dels P3 d’acord la zonificació actual
L’origen de la matriculació de P3 del curs 2013-2014.
Tots els components de la comissió tenen aquesta documentació pel seu estudi i
propostes.
La propera reunió estava prevista per aquesta setmana, però s’ha considerat que
caldria ajornar els treballs fins que es concreti definitivament la proposta de
secundària que ha fet el Departament d’Ensenyament i que afectarà també a la
primària.

Quart.- Informar sobre activitats i projectes educatius.
1.- El director de l’Escola Taula Rodona informa al Consell del projecte CULTURA
EMPRENEDORA A L’ESCOLA, que s’està portant a terme en el seu centre per
iniciativa de Diputació i amb el suport tècnic tant de l’Ajuntament com de la mateixa
Diputació i de l’entitat Valnalon.
Aquest projecte consisteix en que l’alumnat de 5è s’organitzi en cooperatives, amb el
màxim de similituds amb una cooperativa adulta, elaborant estatuts, registrant-se,
sol·licitant els corresponents permisos i dissenyant i elaborant uns productes que
posteriorment es comercialitzaran en un mercat.
Les cooperatives rebran el suport tècnic de l’Ajuntament a través de les regidories
d’Educació i de Promoció Econòmica i el professorat elaborarà un currículum
transversal amb el suport tècnic de Diputació i de l’empresa Valnalon.
2.- EURONET 50/50 max.
A través de Diputació s’ha ofert a les escoles de primària i al centre de secundària la
possibilitat de participar en aquest projecte que té com a objectiu promoure l’estalvi
energètic en els centres públics. El projecte es coordina des de la regidoria de Medi
Ambient de l’Ajuntament. L’estalvi energètic que aconsegueix l’escola amb les
mesures educatives adoptades reverteix en una aportació econòmica del 50%
directament al centre.
Participen 4 centres de primària i 2 més demanaran l’adhesió en una propera
convocatòria.
3.- MARATÓ DE TV3
S’han coordinat un seguit d’activitats promogudes des de les diferents Àrees de
l’Ajuntament per tal de recaptar fons per la Fundació de la Marató de TV3. Per part
d’Educació hi haurà actuacions i col·laboracions conjuntes d’alguna AMPA i escola, de
l’Escola Municipal de Música i de l’Escola d’Adults.
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Cinquè.- Proposta de conveni pel l’ús de les AMPAS dels centres educatius
Es comunica al Consell que s’està treballant una proposta de conveni d’ús socials dels
centres educatius per part de les AMPAS, les entitats i l’Ajuntament d’acord amb les
instruccions del Departament d’Ensenyament.
Aquest esborrany de conveni ja ha estat informar i lliurat a les AMPAs, als Directors
del centres educatius i a tots els portaveus del grups municipals per treballar
conjuntament les seves propostes i suggeriments.
La previsió de la seva aplicació serà pel curs 2014-2015.

Sisè.- Proposta de mostra de les entitats educatives
S’informa al Consell que es va fer una proposta a la Comissió Permanent del Consell
escolar municipal d’organitzar una mostra d’entitats on participés tota la Comunicat
educativa, amb l’objectiu de donar a conèixer tota l’oferta escolar del municipi.
Aquesta proposta es traslladarà a les direccions dels centres educatius i a les AMPAS,
per la seva implicació, ja que no té molt sentit tirar endavant la mostra si no hi ha una
implicació de tothom.
Per part d’algunes representants d’escoles i ampas es comenta que fa anys es va
deixar de fer aquesta mostra per la dificultat que suposava la seva participació i el poc
rendiment que se n’obtenia.
La regidora explica que està projectada la mostra d’entitats del municipi pel mes
d’abril, la qual és oberta a tota la comunitat educativa i que algunes AMPAS han
confirmat la seva participació.

A continuació, la presidenta del Consell proposa l’aprovació d’un Manifest de suport
del Consell Escolar Municipal de Sant Quirze del Vallès a la comunitat educativa
de les Illes Balears i Pitiüses, proposta feta per la Permanent del Consell.
Es dona lectura del Manifest , que posteriorment es dóna per aprovat, acordant enviarlo per correu electrònic a tots els membres del Consell perquè s’apliquin els criteris de
difusió que corresponguin.

Manifest de suport del Consell Escolar Municipal de Sant Quirze del
Vallès a la comunitat educativa de les Illes Balears i Pitiüses.

El Consell Escolar Municipal de Sant Quirze del Vallès, vol manifestar el nostre
suport a la comunitat educativa de les Illes Balears i Pitiüses davant les
mobilitzacions convocades per les organitzacions representatives de mestres i
professorat de les escoles públiques i concertades contra la política lingüística
del govern Bauzá. Volem expressar especialment la nostra solidaritat amb el
personal expedientat, que han estat les primeres víctimes de l’obsessió del
govern espanyol contra la nostra llengua. La nostra posició no és només una
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qüestió de solidaritat davant aquests abusos, sinó que creiem que les
agressions a la llengua catalana, es produeixin on es produeixin, afecten tota la
comunitat lingüística, perquè intenten trossejar el català com a llengua comuna
amb la intenció d’afeblir-lo i evitar la cohesió social en els diferents territoris.
Per tant, ens pertoca també, des de Catalunya, sortir a la palestra per defensarlo.
L’aprovació del Decret de tractament integral de llengües suposa un atac al
català com llengua vehicular i pròpia del sistema educatiu. Sota l’excusa de la
introducció de l’anglès, es vol desplaçar la llengua pròpia i tirar per terra els
avenços en la normalització lingüística que ha tingut el seu puntal en
l’educació. Malgrat que davant els recursos legals presentats per a preservar la
qualitat del sistema educatiu, el Decret ha estat suspès cautelarment pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, el Govern de Bauzá s’entesta
a aplicar-lo per la via fraudulenta d’aprovar un decret llei amb caràcter
d’urgència. El català com a llengua d’aprenentatge a les Illes mai no ha dividit
l’escola, tot al contrari, fins i tot quan el govern Bauzá va voler preguntar les
famílies intentant afavorir el castellà com a llengua vehicular es va trobar amb
una resposta contundent en defensa del català a l’escola i de l’increment
d’experiències d’escoles en català a totes les Illes.
El Consell Escolar Municipal de Sant Quirze del Vallès, insta tothom a estar al
costat de les Illes en aquesta lluita per la llengua que ens agermana i fa una
crida a donar suport a totes les accions que estan portant a terme la comunitat
educativa de les Illes. També fem crida als consells escolars i claustres de
mestres i professorat dels centres educatius del municipi perquè programin
accions específiques de suport en els seus àmbits respectius.

Sant Quirze del Vallès, 27 de novembre de 2013

No havent-hi més temes per tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 21,30 h
La secretària,

Vist i plau,

Montse Pons Ollé

Mercè Vallès i Corominas

Acta aprovada al CEM del dia 9 d’abril del 2014
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