
Resum de la sessió ordinària del plenari del Consell Escolar Municipal

A la ciutat de Granollers, quan són les 18:06 hores del dia 28 d’octubre de 2020 s'inicia la sessió
ordinària del plenari del Consell Escolar Municipal, en aquesta ocasió de manera virtual, amb les
persones convocades que es detallen a continuació:

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ  
Francesc Arolas, Ester Zamora, Paquita Balcells, Marina López, Elisabet Acedo 

REPRESENTANTS SECTOR PROFESSORAT
Concepció Rossich, Sira Melo, Neus Ribera, Lorena Ortiz,  

REPRESENTANTS SECTOR PARES I MARES D’ALUMNES
Vanesa Jiménez, Xavier Pumarola

REPRESENTANTS SECTOR DIRECTORS O TITULARS DE CENTRE
Núria Palau, Margaret Cruellas, Mercè Comas, Maribel Viedma

REPRESENTANTS SECTOR D'ALUMNES

REPRESENTANTS SECTOR PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Marta Fandos Raich

ALTRES VOCALS
Montserrat  Bosch  (Escola  Municipal  del  Treball),  Adela  Salcedo  (Escola  Municipal  Salvador
Llobet),  Roser Ortega (Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya), Maria Teresa Subirà
(Associació  RELLA),  Ester  Cruz  (Cap  del  Servei  d’Educació  i  Infància  de  l’Ajuntament  de
Granollers), i John Mackay (Escola Oficial d’Idiomes).
 
REPRESENTANTS SENSE VOT
Pere Gabern (director dels Serveis d’Educació i Esports) Mercè Pregona, Isidre Plaza (tècnics  del
Servei d'Educació i Infància) i Libo  Luna que actua com a secretaria delegada en funcions del
CEM, en substitució de Francesc Reverter que ha excusat la seva assistència per coincidir-li amb
una reunió del Consell d’Infants
També ha estat convidada Laura Llavina, cap el servei de Mobilitat.
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Abans de començar a tractar els punts de l’ordre del dia, el regidor, Francesc Arolas, dóna les
gracies a tots els docents, i personal dels centres educatius,  i especialment a les direccions per la
feina que estan fent en aquests moments tant difícils i  complexos . Gràcies a la tasca que estan
fent els equips educatius es pot dir que les escoles són espais segurs. 
El regidor, també informa, que aquest és el darrer ple del CEM abans de les eleccions per triar
representants en en els Consells Escolars que es preveu que siguin abans de finalitzar l’any.

Temes tractats:

1.- Aprovació, si s'escau, del resum del plenari ordinari del CEM celebrat el dia 25 de maig
de 2020.
L’acta corresponent al plenari del 25 de maig de 2020 ha estat enviada amb la convocatòria a tots
els consellers i les conselleres. Francesc Arolas informa que s’aprova sense esmenes.

2.-  Inici  de  curs  i  actuacions  realitzades  en  relació  la  COVID-19  (obres,  desinfecció,
mobilitat..).
El regidor explica que, a finals del curs passat, es va fer una comissió per parlar de les necessitats
dels centres i per  valorar els espais municipals que necessitarien per poder complir amb les ràtios
que havia fixat el Departament . Al mes de juliol  aquest va mantenir les ràtios sense reduir-les i
les escoles no van  necessitar espais municipals, però a inici de curs va preveure la reducció de
ràtios i es van haver de fer algunes intervencions urgents d’adequació de les aules. També es va
continuar treballant en temes de mobilitat i  s’han fet actuacions com tallar alguns carrers, canvis
de sentit,... per  facilitar les entrades i  sortides als centres educatius.
El regidor detalla les obres que s’han fet en alguns centres per facilitar  el seu funcionament:

F. Guardia: Instal·lació d’un lavabo químic  per l’aula de psicomotricitat perquè en aquest espai
han hagut de posar un grup classe i no hi havia lavabo
M. Montaña: Obra de separació al menjador per aules
Ponent: Obres tanca exterior per facilitar accés
S. Espriu:  Obres de separació a la biblioteca per convertir-la en dues aules
El Turo: Obra al pàrquing i obertura a la tanca per fer un nou accés al pati posterior
Granullarius: Obra de separació de lavabos
Pereanton: Obra per Nadal: insonorització aula costat menjador

El regidor també vol destacar el suport dels agents cívics que estan ajudant  a facilitar les entrades
i sortides dels centres per tal d’evitar aglomeracions i tenir cura que tothom guardi les mesures de
seguretat

3.- Informació relativa al Cens Escolar del curs 2020-2021.
Es comparteix el cens escolar, que prèviament s’ha enviat a tots els representants i es comenten 
les dades.
La Libo Luna explica que en  la franja de les Escoles Bressol hi ha un descens de 126 alumnes.
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Aquest  decrement  tan  important  només s’explica  per  la  situació  provocada per  la  COVID-19.
Sobretot  en  les escoles  bressols  privades,  tot  i  que alguna bressol  municipal  també té força
vacants. La  Libo Luna, informa i lamenta el tancament de l’escola bressol Món Màgic.
En aquest punt,  la Núria Palau diu que les dades del  Petit Princep estan malament, les correctes
serien: any 2018: 28 i  any 2019; 11. També parla de la situació tan dura que està vivint aquest
sector, no només ha tancat un centre sinó tots els altres estant tenint moltes dificultats per tirar
endavant.
Seguint amb les bressols, la Maribel Viedma diu que la situació ha anat canviant, la preinscripció
va anar bé i la matrícula també,  però al setembre van haver moltes baixes per la por. Algunes
famílies  estant esperant a veure que passa., tenen por que els infants encomanin la malaltia als
avis.

Pel què fa a l’Educació Infantil i Primària, la Mercè Pregona comenta el descens de 212 alumnes
respecte el curs anterior. 110 corresponen a l’escola pública i 112 a l’escola concertada. CEEM
Montero ha tingut un increment de 10 alumnes.
El curs passat, en aquestes dates, teníem 656 alumnes a P-3 i aquest any en tenim 88 menys.
També tenim disminucions a tots els nivells a excepció de P-4 i 5-PRI
Destaca que les dades del padró no reflecteixen aquest descens de població.
L’Educació Secundària Obligatòria s’ha vist augmentada en 72 alumnes més que el curs anterior:
82 a l’escola pública, 6 a la concertada i un decrement de 16 alumnes al CEE M Montero.
Els increments més notables són els 36 alumnes a 1-ESO i els 40 a 4-ESO.
Els 36 de 1-ESO no són cap sorpresa ja que recordem que el curs passat teníem un grup més a
6-PRI a l’escola Lledoner i són els que aquest any s’han incorporat a 1-ESO. Per aquesta raó, el
curs 2020/21 s’ha incrementat un grup més en aquest nivell.

Respecte els 40 alumnes més a 4-ESO, s’ha vist que:
- Durant el curs 2019/20 van arribar 14 alumnes que es van escolaritzar en matrícula viva
- En el període de preinscripció hi va haver 18 sol·licituds per a 4-ESO (12 en centres públics i 6
en centres concertats). El curs anterior havien estat 24 sol·licituds (18 en centres públics i 6 en
centres concertats) per tant les sol·licituds van ser menors aquest any.
- El nombre d’alumnes a 3-ESO el curs anterior (en aquestes dates) era de 805. No justifica un
increment tan alt.

La Mercè Pregona diu que parlarà amb l’inspector per tractar d’entendre aquestes diferències tan
importants en les dades respecte a l’any passat i trobar una explicació. També consultarem als
centres  educatius  per  saber  si  la  situació  de  pandèmia  i  el  conseqüent  confinament  ha  fet
augmentar la xifra de repetidors. S’informarà al CEM a través d’un correu electrònic.

La Lorena Ortiz, diu que el director de Serveis Territorials, Pere Masso, ja els hi va explicar que hi
havia una davallada en els grups de P3  i que no coincideix amb les dades del padró.
La Mercè diu que a P3 és normal, el que és estrany és el decrement en tots els grups

L’Isidre Plaza informa sobre l’Educació Postobligatòria  i destaca  que hi ha un petit decrement a
Batxillerat i Clicles perquè la situació sanitària ha fet que siguin més rigorosos amb les ràtios.  S’ha
obert un cicle  nou de Grau Superior a l’EMT i hi ha un grup més de Batxillerat a l’A. Cumella. Pel
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que fa als PFI s’ha augmentat un grup a Parc Estudi. Els PFIs públics han cobert totes les places
però no han deixat llista d’espera.

L’’Isidre Plaza comenta, també, la baixada d’alumnat a l’Escola d’adults. Sobretot als cursos que
preparen proves d'accés a la Universitat o als Cicles Formatius. Es creu que és per la por als llocs
tancats.
En general tot el que no és obligatori ha patit un decrement d’alumnat. L’Escola de Música també
s’ha vist afectada, decreixen en 22 alumnes i 6 menys al Conservatori, respecte el curs passat.

En Jhon Mackey diu que les dades de l’EOI, no són correctes, que tenen menys alumnes (en el
torn obert de paraules en Jhon Mackey diu que les dades són correctes). L’Isidre Plaza diu que
són les que ha donat el centre, i que el que ha baixat són les matrícules de juliol, però  el curs
manté els números una mica superiors  als  del curs passat. 

4.- Informació de les diferents comissions del CEM:
• Camins Escolars.:  Abans de donar  la  paraula  a  la  Laura Llavina,  el  regidor  excusa
l’assistència de la Maria Marin, que forma part de la comissió d’Itineraris escolars i en Francesc
Reverter, que tenen reunió del Consell d’Infants.  La Laura Llavina, del servei de Mobilitat, explica
les actuacions que s’han fet per facilitar les entrades i sortides per tal d’evitar les aglomeracions
dels  alumnes.   Aquestes  actuacions  donen resposta a les  peticions  dels  centres  que es van
plantejar  a la comissió COVID.  També volen  millorar   la mobilitat  en general a l’entorn dels
centres educatius. La Laura explica el document que ja s’ha enviat al Consell. El document recull
totes  les  actuacions  que  s’han  fet:  talls  de  carrers,  canvis  de  sentit,  noves  senyalitzacions,
instal·lació d’aparcaments de bicicletes, millores en els accessos,...
Algunes d’aquestes actuacions també s’havien treballat a la comissió del CEM, Itineraris escolars,
que va treballar tots el curs passat.

El  regidor  diu  que  la  comissió  dels  Camins  Escolars  Segurs  està  vinculada  al  Pressupostos
Participatius. El seu inici va ser aquest i que aquesta etapa es tanca ara amb totes les actuacions
que s’han fet, però que encara hi ha molta feina a fer respecte a la millora de la mobilitat a l’entorn
dels centres educatius i  proposa que aquesta comissió continuí  treballant.   Ànima a tothom a
participar-hi.

• Beca Maria Gaja: L’Ester Cruz  diu en Francesc Reverter  és el referent tècnic del Servei
d’Educació  en aquesta comissió.  Ella explica que l’entitat que va guanyar la beca la darrera
edició no ha pogut dur a terme les seves activitats pel període de confinament i posteriorment les
mesures  de seguretat  que establien  moltes  restriccions  en  la  celebració  de  xerrades  i  altres
activitats.  L’entitat  ha  demanat  poder  desenvolupar-les aquest  any,  és per  això  que el  Servei
d’Educació proposa  traslladar la convocatòria, que correspondria al 2020, a l’any vinent. Així és
donaria  temps a l’entitat guanyadora de l’any passat i també ajudaria a que els centres educatius
tinguessin  temps per  elaborar  projectes  doncs  es  considera  que aquest  curs  la  prioritat  dels
centres és la gestió i el bon funcionament d’aquests en temps de pandèmia. No hi ha opinions en
contra de la proposta.  

• Voluntariat educatiu: La Maite Subirà,  de RELLA, explica que a l’estiu van demanar als
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centres quines eren les seves necessitats. Al setembre la Mercè Pregona, també ho va demanar.
RELLA ha anat per tots els centres i va  fer el llistat de necessitats, i són moltes, però han baixat
molt el nombre de voluntaris i no podran donar resposta a totes. També passa, aquest curs, que
no tots els centres estan disposats  a tenir voluntaris. La Mercè explica que creu que el nombre
dels voluntaris anirà canviant, doncs ara ja es troben que alguna escola demana algun voluntari
per  acompanyar  en  alguna  sortida  o  altres  activitats  puntuals.   La  Maite  explica  que  han
aconseguit 5 estudiants, en pràctiques, de l’UAB. 
Aquest curs, a l’inici de setembre es va dur a terme l’adaptació escolar en 3 centres, amb la 
participació de 5 persones voluntàries. A l’octubre hi ha 28 voluntaris, que estan en 7 centres de 
primària, 4 instituts, Parc Estudi i CEE M.Montero.

5.- Altres informacions:
• Projecte Emprenedoria a l’escola.: La Libo Luna informa que aquest any hi participen   4 
escoles: Lledoner, S.Llobet, Joan Solans, Granullarius. Són 10 cooperatives perquè en els 4 
centres han desdoblat grups per reduir ràtios.

• Educació  360 (Consell  d’infants,  Arrel,  Àrea familiar)..   L’Ester   Cruz  explica  que
Educació 360 engloba diferents projectes:

• Consell  d’Infants, que avui tenia la seva primera reunió.  La Maria Marin i  en Francesc
Reverter són els tècnics que el dinamitzen.. Aquest curs  continuaran treballant el tema de
la Mobilitat, i també ho faran en el Pacte de Ciutat

• Arrel, consell d’adolescents, dinamitzat també per en Francesc Reverter. Aquest consell
també  continuarà  treballant  la  mobilitat  conjuntament,amb  el  Consell  d’Infants,  entre
d’altres temes. L’Arrel també participarà en el debat del Pacte de Ciutat  

• Etceterà, programa pensat per adolescents de 12 a 16 anys on participen en projectes
relacionats  amb  els  seus  interessos  i  motivacions.  Aquest  programa  ofereix  diferents
propostes culturals,  educatives,  socials,..  Aquest  curs el  programa s’ha iniciat  amb una
bona acceptació i hi ha tallers amb  llista d’espera.

• Àrea  familiar,  recull  totes  les  activitats  (xerrades,  tallers,...)  adreçades  a  famílies  que
organitzen els diferents serveis municipals. Aquest any s’ha creat un grup de treball tècnic
per  tal  d’afavorir  la  coordinació  i  elaborar  una  proposta  que  doni  resposta  a  molts
interessos de les famílies  i a les diferents edats de fills i filles.

• Curs + Oportunitats: L’Isidre Plaza, referent tècnic del projecte explica que   el curs «+
oportunitats» ve a substituir al «curs de so» que portem desenvolupant des del curs 13/14.
L’objectiu continua sent el mateix, donar possibilitats de seguir donant formació a joves que han
quedat fora del sistema reglat
Hi ha dues novetats respecte a les anteriors edicions:

• Abans només podien fer el curs els joves que no havien acreditat l’ESO, ara també es 
poden agafar joves amb ESO

• S’han diversificat els oficis, ara fan: 
• Sonorització d'espectacles i actes en directe de petit format.
• Reparació de bicicletes.
• Serigrafia.
• Ràdio difusió.
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• Elaboració de productes artesans (productes de fusta, etc.).
• Màrqueting.
• Atenció al client.

Continua sent un curs on es fa tota una part d’assignatures instrumentals. Es va parlar amb el
Departament d’Educació perquè, mitjançant el CFA, pogués dur a terme aquests ensenyaments i
donar una titulació oficial, però no va poder ser. S’intentarà de cara al proper curs.
Es fa al Centre Vallès, fet que facilita el contacte amb les altres formacions que es desenvolupen
allà, i que podrien suposar una continuació, especialment PFI municipals, CFA i CNO.

Actualment s’està treballant en el programa de «+ oportunitats», que vol aglutinar i endreçar els
diferents serveis que hi ha a la ciutat adreçats a joves, sense formació postobligatòria, per tal
lluitar contra l’Abandonament Escolar Prematur, posant la persona jove al mig i tenint el Centre
Vallès com a espai referent.

La Maite Subirà diu que queden fora del sistema uns joves que l’any passat acollia Normalització i
voluntaris i que aquest any  des de Normalització no els poden acollir, i que continuen sent-hi.
L’Isidre  diu  que  el  Xiprer  conjuntament  amb  DiIMAS  organitza  cursos  de  català,  d’oficis  i
d’informàtica. També diu que alguns d’aquests alumnes estan al curs de + Oportunitat.

La Lorena Ortíz de CCOO, pregunta com queda el tema dels estudiants, que acabem les classes
més tard de les 10, amb el toque de queda. El regidor explica que han fet la consulta a Procicat i
que els hi  ha respost  que aquest  alumnes poden finalitzar  les classes a les 10 però que els
centres els hi han de fer un justificant.  El regidor demana que s’envii als centres de secundària la
notificació del Procicat 

• Pacte de ciutat:    En Pere Gabern explica que el Pacte de Ciutat, té com a objectiu
elaborar  una  sèrie  de  propostes  que  ajudin  a  superar  els  efectes  provocats  per  la
COVID.19. S’han fet grups per sectors i s’ha convidat als membres del consell a participar.
El grup d’Educació i  Cultura està coordinat per tècnics de cultura i  d’educació. Es pot
participar com a representant del CEM o a títol individual.Qui hi vulgui participar i no li ha
arribat la convocatòria ho pot comunicar al Servei d’Educació i li farem arribar. El regidor
anima a participar i fer sentir la veu de la comunitat educativa. 

• Informació de la moció, sobre temes educatius: El regidor, Francesc Arolas explica que
el  Ple  de  la  Corporació  va  aprovar  una  moció  sobre  l’educació  en  condicions  d’igualtat
d’oportunitats i l’emergència educativa del curs escolar 2020-21. 
S’enviarà a tot el CEM perquè tothom en tingui 

6.- Torn obert de paraules.
El regidor explica que dins del paquet de mesures de xoc per fer front a les situació generada per
la pandèmia, hi ha una línia de suport a les Escoles Bressol Privades de 30.000 € i  que es farà
una convocatòria de subvencions.
El regidor destaca el valor educatiu d’aquesta etapa de 0-3 i  per això se li  vol donar suport i
destaca que són espai segurs.
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La Núria Palau agraeix al regidor no només la convocatòria de subvencions sinó la defensa i la
visibilització de l’etapa 0-3.

Finalitza la sessió a les 20:42 h i s'aixeca aquesta acta per recollir i fer constar els temes tractats.

Libo Luna Márquez
Secretaria delegada del Consell Escolar Municipal de Granollers, en funcions
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