
   
 
ACTA                          Consell Escolar Municipal  

 

 

1 

 

ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL E SCOLAR REALITZADA EN 

DATA 27 DE JUNY DE 2018                                                       

REUNIÓ 3 del  curs 2017- 2018 

 

 

PRESIDENT 

Sra. Alfredo Vega López 

 

VOCALS ASSISTENTS  

Sr. Teresa Ciurana.  

Sr. Ricard Sanmartí Falgueras 

Sra. Glòria Nogueras Carnicero 

Sr. José Francisco Navajas Adan 

Sra. Ariana Pérez 

Sr. Carles Cereceda 

Sr. Xavier Rodríguez Pérez 

Sra. Mª Dolores Moreno 

Sr. Enric Rovira 

Sra. Dolors Moya 

Sr. Ramon Alemany Güell 

Sra. Conxita Navarro 

Sra. Lucía Linuesa 

Sr. Albert Martí 

Sr. George Peter Grayling 

Sra. Mercè Soler Roca 

Sra. Teresa García Espada  

 

 

EXCUSATS 

Sr. Lluís Alcalà Visiedo 

Sra. Sara Moya Martín 

Sr. Manuel Blanco Vilches 

Sr. Manel Mañas Triviño 

Sr.  Amadeu Aguado  

Sra. Maria Martínez Illa 

Sra. Dolores Córdoba Pareja 

Sra. Maria de la Sierra Palacios 

Sra. Ramona Arceda Farrés 

Sra. Mercè Massip 

Sra. Pilar Cugota  

Sr. Manel Vazquez Osorio 

Sr. David Aguinaga Abad 

Sr. Dani Nart Juanes 

Sra. Anna Rius Ulldemolins 

Sra. Mª Antonia Parera Servera 

Sr. Josep Garcia 

Sr. Álex Rodríguez Ulloa 

 

 

SECRETÀRIA 

Sra. Teresa Cabanes i Santanach

  
 
CONVIDATS 

Sra. Raquel María García Mesa  

Sra. Meritxell Riera Serral 
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A la sala de reunions de l’IES Terrassa, situat a la Rambla d’Egara, número 331, de la ciutat de 
Terrassa, el vint-i-set de juny del dos mil divuit , es reuneixen els membres del Consell Escolar 
Municipal sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Alfredo Vega López. 
 
S’inicia la sessió amb la presentació de l’ordre del dia per part del President del CEM, d’acord 
amb els epígrafs que seguidament es tractaran. 
 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 
El Sr. Alfredo Vega dóna la benvinguda a tots els presents i  agraeix a la Sra. Anna Molist, 
Directora del IES Terrassa que hagi cedit els espais del centre per a la realització del Plenari del 
Consell Escolar Municipal.  

 
Acte seguit s’acorda per unanimitat dels membres presents aprovar l’acta anterior, del dia 10 
d’abril del 2018. 
 
 

2. Presentació del CMIAT (Consell Municipal de la I nfància i l’Adolescència de         
Terrassa. 

 
Les Sres. Raquel María García i Meritxell Riera del Servei de Joventut i Lleure Infantil fan la 
presentació de la posada en marxa del CMIAT (Consell Municipal de la Infacia i Adolescència de 
Terrassa) amb la visualització d’un vídeo on s’explica els objectius que es treballen i el seu 
funcionament. 
 
És un encàrrec que prové del Ple Municipal i a principi de l’any 2018 es comença a planificar la 
seva estructura i la presentació als centres educatius de Primària i Secundària, centres d’Educació 
Especial i entitats de lleure de Terrassa per demanar la seva participació. 
Ressalten la gran acollida que ha tingut per part de tots ells i a hores d’ara només resta per 
confirmar els esplais. Ja s’ha fet la presentació als alumnes implicats de primària i a inicis del 
proper curs 18-19 ho faran als de Secundària per poder iniciar ja les trobades mensuals amb els 
“amics i amigues” del CMIAT, que són els infants que han presentat candidatura i han sortir elegits. 
D’aquestes trobades sortiran els Consellers i Conselleres que els representaran i s’encarregaran 
de ser els que parlin amb l’equip de govern per presentar les seves propostes.   
 
Proporcionen l’adreça web per tot aquell que vulgui tenir més informació i/o adreçar-se directament 
al servei de Joventut i Lleure Infantil:       http://www.casabaumann.cat 
 
 

3. Informació del procés de preinscripció i matrícu la curs 2018-2019. 
 
El procés de preinscripcio i matrícula d’enguany finalitza precisament avui, dimecres 27 de juny i 
per tant encara no es poden donar les dades definitives, fins que els centres no hagin confirmat 
matrícula. 
 
A Primària s’ha escolaritzat a tot l’alumnat que ho ha sol·licitat dins el termini i també els que ho 
han fet fora de termini dins del procés, això és fins el 9 de maig. A Secundària s’ha escolaritzat a 
tos els alumnes que ho han sol·licitat dins el termini però no s’ha pogut donar plaça encara als que 
ho han fet fora de termini, per una molt ajustada relació entre les places d’oferta i demanda. Tots 
els alumnes de primària han pogut tenir una plaça en un dels centres adscrits.  
Informar que el Departament d’ensenyament ha autoritzat un increment d’un alumne per línia degut 
a una demanda no contemplada en la planificació inicial de l’oferta provocat per dos variables que 
són difícilment quantificables: 
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• Alumnes que provenen d’ensenyaments artístics i/o esportius. 
• La possibilitat d’ampliar la demanda de centres si no s’entrava en els sol·licitats en la 

primera ronda.  No s’ha pogut fer un estudi detallat però tot indica que hi ha famílies que 
tenien escolaritzats els fills en altres municipis que finalment han fet l’opció de portar-los de 
nou al municipi i/o escolaritzar-los de nou al nostre municipi i ha provocat aquesta 
sobredemanda no contemplada inicialment. 

 
 Tal i com es va informar  a l’anterior plenari s’ha dut a terme la reserva de places de NEE i cal 
destacar que enguany se n’ha fet un total de 176 a Primària i de 163 a Secundària. L’increment 
molt notable de les reserves no és més que el fruit del treball realitzat durant els darrers cursos 
entre SS, EAP i les comissions de garanties per aprofitar el recurs que suposa la reserva de places 
de NEE, sobretot de tipus B.  A la secundària no s’ha de destacar cap incident en les reserves, 
mentre que a Primària per una concatenació de circumstàncies s’ha tingut que fer augment de ràtio 
en algun centre per permetre que els germans no s’haguessin de separar.  La CGA vetllarà pel 
retorn a la ràtio establerta en cada un d’aquests centres. 
 
Queda pendent de treballar les demandes dels cursos intermedis, tant de Primària com 
Secundària, donat que la CGA no disposa de dades objectives fins la confirmació de places 
definitiva dels centres que es produirà el 6 de juliol.  
 
Diferents membres del Consell fan constar la difícil situació que es viu en els centres educatius per 
l’elevada sobreràtio de la gran majoria de nivells, dificultant l’acció dels professionals en l’atenció a 
l’alumnat.  En alguns centres aquest índex pot arribar a ser la d’una aula sencera. 
 
Es demana que el CEM faci arribar al SSTT d’Ensenyament del Vallès Occidental la petició 
d’augmentar els recursos humans a tots els centres que pateixin aquesta sobreràtio a les aules. 
 
També s’acorda fer la demanda de la figura de les TEI (Tècnic/a d’Educació Infantil) per a tots els 
centres que a hores d’ara encara no consta dins de la plantilla del centre. 
 
 

4. Aprovació dels dies de lliure disposició del cal endari escolar del curs 18-19. 
 
Després de presentar-se les propostes de dates de lliure disposició del calendari escolar del curs 
2018-2019 s’aproven per majoria les següents dates: 
 

• Divendres 2 de novembre de 2018 
• Divendres 7 de desembre de 2018 
• Dilluns 4 de març de 2019 
• Dimarts 5 de març de 2019 
• Dilluns 20 de maig de 2019 
 
 

5. Informació de les comissions de treball del CEM:  
 

Comissió de menjadors  
 
La Comissió s’ha reunit dues vegades des del darrer CEM, una d’elles extraordinària per tractar un 
tema molt sensible ja que es va difondre en diferents àmbits (partits polítics i mitjans de 
comunicació) que els usuaris del servei de menjador passaven gana per què l’empresa 
adjudicatària, SERHS, no donava el suficient menjar als infants dels centres. 
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Per tant es va convocar una Comissió extraordinària per tractar-ho i es va arribar a la conclusió que 
no eren certes les informacions que es difonien. 
A la darrera Comissió va tornar a sortir el tema per acabar de concloure que les persones que 
havien fet córrer aquesta malintencionada notícia ho havien fet per discrepàncies que eren alienes 
al propi servei. 
 
S’ha treballat sobre les cartes de pagament i el protocol en cas d’impagament del servei per part de 
les famílies acordant que es tornarà a valorar el seu funcionament a la primera reunió del proper 
curs donat que entrarà en funcionament una aplicació que facilitarà el contacte de les famílies amb 
l’empresa que ha de permetre més agilitat.  
 
S’ha fet valoració del curs en general on l’empresa ha aportat les seves actuacions educatives 
realitzades durant el present curs i alguna proposta de cara el proper tant pels infants com per 
millorar l’actuació dels seus treballadors en l’atenció i acció educativa. 
 
La valoració que s’ha fet per part dels representants dels centres ha estat a partir d’una enquesta 
passada a les direccions dels centres on es valoren aspectes diversos: qualitat del servei, dels 
menús i dels pícnics, de la gestió ordinària i quan hi ha algun accident, el monitoratge i la cobertura 
en cas d’absència (on es veu que s’ha de millorar en els dos aspectes). 
 
 
Comissió d’absentisme  
 
La principal actuació realitzada durant aquest curs escolar ha estat l’actualització del protocol 
d’absentisme escolar de Terrassa i el protocol de la subcomissió d’absentisme escolar de l’alumnat 
de cultura gitana de Terrassa. Aquests ha estat aprovada per la Comissió i es farà arribar a tots els 
membres del CEM per al seu coneixement.   
Els documents s’enviaran a tots el membres del Consell, amb marcatge de color en tos aquells 
paràgrafs que s’han sofert modificació. En el proper CEM es revisarà si hi ha algun dubte sobre els 
mateixos. 
 

• Es treballa amb la mateixa eina informàtica que Serveis Socials, l’AVANTE.  
• Totes les derivacions d’absentisme es gestionen a través d’un registre d’entrada (seu 

electrònica).  
• Arrel de l’entrevista realitzada amb la Fiscalia de Terrassa, s’ha actualitzat el seu nivell 

d’intervenció i es manté l’informe bimensual de l’alumnat en seguiment. 
En relació al protocol de la subcomissió, s’ha establert un pla de treball amb coordinacions 
periòdiques entre el Promotor de Cultura Gitana, Serveis Educatius i la OME.  
 
Durant el curs escolar 2017-2018 s’han gestionat 298 derivacions d’absentisme: 
Infantil: 43 
Primària: 68 
Secundària: 187 
La informació detallada del seu tractament es farà en l’informe que es presenta com a memòria en 
el CEM de l’inici de curs. 
 
Comissió escolarització equilibrada  
 
Es presenta la relació d’actuacions portades a terme des del darrer CEM: 
 

• Resta una sessió de treball de la comissió per acabar el document que s’està treballant. 
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• S’han fet dues sessions de treball en grup petit per completar les aportacions fetes en les 
sessions de treball genèriques anteriors de l’estudi encarregat. 

• S’ha fet la presentació als grups polítics i sindicats de la fase diagnòstica. 
• S’ha realitzat el treball de reserva de places de NEESCD en un treball conjunt i coordinat 

entre les dues administracions afectades i els diferents serveis qeu hi intervenen de 
l’administració local. 

• Resta per fer el proper 10 de juliol la darrera sessió amb centres educatius, Serveis Socials 
i altres agents implicats amb les investigadores per presentar i complementar si escau la 
segona part de l’estudi, la de les propostes ajustades a la realitat de Terrassa. 

• Entrega del resultat de l’estudi per part de les investigadores al setembre. 
• Presentació als diferents sectors ciutadans d’aquest estudi. 
• Treball per organitzar la unió dels diferents resultats obtinguts en les diferents comissions 

de treball i l’estudi per procedir a la priorització, adequació i implementació de les mesures 
que han de servir per millorar i iniciar el procés de reversió de la segregació escolar a 
Terrassa. 

 
 

6. Calendari de reunions del CEM per al curs 2018-2 019: 
 
S’acorda la temporització de les sessions plenàries per al proper curs, sense definir la data 
concreta, que s’especificarà quan es tingui agenda.  Sobretot la primera sessió dependrà de 
l’entrega final de l’estudi que s’està realitzant de la diagnosi i propostes d’actuacions per a 
combatre la segregació escolar. 
 

• Setembre 
• desembre 
• Març 
• Juny 

 
 

7. Torn obert de paraules. 
 

a) La Sra. Ariana Pérez, representant de la FAPAC, demana explicacions sobre un incident 
que es va produir el mes d’abril al centre Roc Alabern en horari de menjador escolar, on 
una monitora va punxar amb un aparell d’insulina d’una alumna diabètica a altres 
companys.  
La Sra. Mercè Soler, representant de les Direccions de centres públics de Primària i 
Directora del centre afectat explica l’incident i com s’està encara pendent d’actuacions que 
les famílies afectades han presentat contra l’empresa per la gravetat dels fets.   
S’explica que el descontentament també s’ha produït pel fet que la resposta de l’empresa 
inicialment no va ser la més adequada, però que es van dur a terme un seguit d’accions 
tant per part del centre, sanitat i empresa que han portat a un tractament de la situació que 
a hores d’ara està totalment controlat. 
 

b) L’alcalde, el Sr. Alfredo Vega informa als assistents d’una jornada de centres MAGNET que 
s’ha realitzat a l’Institut Nicolau Copèrnic. La jornada ha reunit a tots els centres que 
participen d’aquest projecte que té per objectiu la lluita contra la segregació escolar 
mitjançant la innovació educativa per aconseguir millorar l’ èxit educatiu i fomentar un major 
interès de les famílies de l’entorn.  
El Nicolau Copèrnic ha entrat enguany en aquest projecte com una de les accions per 
millorar la segregació escolar al municipi i en col·laboració amb el MNACTEC, Museu de la 
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Ciència i la Tècnica de Catalunya situat a Terrassa.  Els projectes MAGNET estan liderats 
pel Departament d’Ensenyament, Fundació Bofill i quan un centre s’hi adhereix es demana 
el suport de l’administració local, suport que l’Ajuntament de Terrassa i en concret la 
Regidoria d’Educació ha donat. 

 
 
I sense altres temes a tractar, es tanca la sessió a les 19:30h. 
 
 
La Secretària que certifica 
 

 
 
Teresa Cabanes 


