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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA,  
CELEBRADA EL DIA 23 D’OCTUBRE DE 2018, 

DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  
 
 
A Palau-solità i Plegamans, a l’Escola Palau, el dia 23 d’octubre de 2018, sent les 18 hores i 39 
minuts, prèvia convocatòria i sota la presidència del Sr. Marc Sanabria Robledo, president del 
Consell segons designació efectuada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 30 de 
juny de 2015, assistida pel Sr. Miquel Alimbau Parera, la presència del qual es fa en base al que 
es preveu a l’article 11 dels seus estatuts, que realitza la funció de secretari/a del Consell Escolar 
Municipal mentre no es procedeixi d’acord amb l’establert a l’article 6 dels estatuts del Consell.  
 
 ES  REUNEIXEN 
 
les persones que han estat designades vocals del Consell Escolar Municipal, d'acord amb l'article 
7 dels seus estatuts reguladors, les quals són les següents: 
 

1. Sra. Carme Cabeza Nieto. Representant del grup municipal PSC. 
2. Sr. Jordi Pujol Lozano. Representant del grup municipal PDeCAT.  
3. Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del grup municipal de C’s. 
4. Sr. Jordi Méndez Cordobés. Representant del Grup Municipal CUP. 
5. Sra. Luisa Fernández García. Representant del Grup Municipal Ganemos. 
6. Sr. Arturo Macías Cantero. Representant AMPA Escola Josep Maria Folch i Torres. 
7. Sra. Gemma González Gallego. Representant de l’AMPA IES Ramon Casas i Carbó. 
8. Sra. Marisol Escutia Muñoz. Representant del professorat de l’Escola Palau. 
9. Sra. Lourdes Iturriaga. Representant del professorat de l’Escola Can Cladellas. 
10. Sra. Dolors Guasch Garolera. Representant del professorat de l’Escola Marinada. 
11. Sra. Clara Benito Yllán. Representant personal no docent de l’Escola Folch i Torres. 
12. Sra. M. Àngels Aliè Capdevila. Directora de l’IES Ramon Casas i Carbó. 
13. Sra. Gloria Olivé Picart. Representant Junta de l’Escola Marinada. 
14. Sra. Olga Agudo Rey. Directora de l’Escola Josep Maria Folch i Torres.  
15. Sr. Francesc Rodríguez Pérez. Director de l’Escola Can Cladellas. 
16. Sra. Montserrat Pedrol Llirinós. Directora de l’IES Can Periquet.  
17. Sra. Montserrat Pagés Martínez. Directora de l’Escola Palau. 
18. Sra. Elisabeth Aguayo. Representant de les educadores de les escoles bressol. 
19. Sra. Irene Escriche Minguella, Coordinadora de l’Escola Bressol Patufet. 
20. Sra. Edith Vilana. Representant de l’AMPA Can Cladellas, qui s’incorpora a la sessió 

quan són les 18 h 45 m, en el debat del 5è. punt de l’ordre del dia, que es tracta en segon 
lloc. 
 

També hi són presents a la sessió per invitació del Sr. president: 
 

1. Sra. Júlia Erruz Ciurana, tècnica d’Ensenyament de l’Ajuntament.  
2. Sr. Quico Montáñez Carbonell. Projecte coeducació CURCUMA SCCL. 
3. Sra. Edurne Larragoechea Bohigas. Projecte coeducació CURCUMA SCCL. 

 
No han assistit a aquest acte, havent-se excusat, les següents persones: 
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1. Sra. Sílvia Ferrer Sánchez. Representant de l’AMPA  de l’Escola Palau. 
2. Sr/Sra. Representant de pares de l’Escola Marinada. 
3. Sr./Sra. Representant de les AMPA Escoles Bressol. 
4. Srs./Sres. representants dels alumnes IES Ramon Casas i Carbó. 
5. Sra.  M. Pilar Escoté Gavaldà. Representant del professorat de l’Escola Folch i Torres. 
6. Sr./Sra. Representant del professorat de l’IES Can Periquet.  
7. Sr./Sra. Representant personal no docent de l’Escola Palau.  
8. Sr./Sra. Representant personal no docent IES Ramon Casas i Carbó. 
9. Sr./Sra. Representant del professorat de l’IES Ramon Casas i Carbó. 
10. Sr. /Sra. Representant del sector alumnes de l’Escola Marinada. 

 
Atès que el quòrum assolit d'assistents a la sessió és superior al fixat a l'article 24 (1/3 de 33 = 11 
que és nombre mínim necessari per poder iniciar la sessió) dels estatuts del Consell, es procedeix 
a l'obertura de la sessió per part del Sr. president del consell, que dóna la benvinguda a tots els 
assistents, tot seguit  passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  
 
1.- Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 25 de juny de 2018 
 
El Sr. president pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta que es sotmet a aprovació, que és la 
de la sessió ordinària de 25 de juny de 2018, sent contestat en sentit negatiu,  per la qual cosa 
s’aprova per unanimitat. 
 
2.- Presentació de les directores de l’Escola J.M. Folch i Torres i Escola Palau   
 
El president del Consell cedeix la paraula a la Sra. Cabeza, qui informa de la incorporació de la 
Sra. Agudo i de la Sra. Pagès com directores de les escoles Folch i Palau, respectivament.  
 
Tot seguit el Sr. President demana a les persones assistents que si no hi ha inconvenient es 
tractarà el punt 5 de l’odre del dia a continuació, degut que han assistit al consell dues persones 
que informaran sobre el Projecte integral de coeducació, possibilitant que quan s’hagi tractat 
aquest punt puguin marxar, a la qual cosa totes les persones assistents mostren la seva 
conformitat.   
 
5.- Projecte integral de coeducació  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui exposa que assisteixen al consell el Sr. 
Montáñez i la Sra. Larragoechea del projecte coeducació, per explicar en què consistei, per la 
qual cosa els cedeix la paraula.  
 
Pren la paraula el Sr. Montáñez que comenta que es va presentar el projecte i que la idea era 
desenvolupar un projecte integral, tant amb alumnes com amb professorat, com amb famílies. A 
Palau ja hi havia treballat, i ja havien intervingut amb pares del municipi.  
 
--- 
S’incorpora la Sra. Edit Vilana, quan són les 18 h 45 m. 
--- 
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Continua dient que ja està en marxa i que volien veure quina era la dinàmica de grup fent una 
primera fase d’observació, i la primera fase de sessió amb el professorat a les tres escoles, i ara es 
tracta de treballar amb els alumnes; la idea és donar més eines al professorat i també crear una 
dinàmica als alumnes que no passi per generar situacions de violència.  
 
Tot seguit la Sra. Edurne Larragoechea passa a explicar una presentació informàtica (PDF) i a 
explicar-la, acabant dient que també voldrien implicar a les famílies amb la maleta viatgera, que 
són unes maletes per cicle que aniran de família en família per obrir espais de reflexió. 
 
La Sra. Cabeza comenta que en comptes de dedicar els recursos a una sola escola han volgut fer 
aquest plantejament i l’any vinent hauria de ser possible començar a secundària, en el benentès 
que es va començar a les escoles bressol, i demana que hi hagi continuïtat per part dels 
responsables municipals que sorgeixin de les properes eleccions, volent tirar endavant aquest  
projecte a secundària.  Continua dient que quan s’acabi es farà una valoració i també és 
important saber com està la nostra població per abordar el problema. Cal veure què hi ha, 
detectar el problema i resoldre’l. Acaba demanant si la Sra. Regidora d’Igualtat vol afegir alguna 
cosa.  
 
La Sra. Luisa Fernández diu que incloure en el projecte a secundària és l’objectiu actual.  
 
La Sra. Cabeza exposa que el projecte ha de sobrepassar aquest mandat i cal defensar que això es 
continuï, ja que és molt important i és una qüestió que està inclosa dins del Pla Local d’Educació. 
 
El Sr. Jordi Méndez comenta que, com ha dit la Sra. Cabeza, és un projecte inclòs en el Pla Local 
d’Educació i cal mantenir-lo si la valoració és positiva.  
 
La Sra. Cabeza exposa que el consell s’ha pronunciat en la continuïtat del projecte i també les 
persones que el poden continuar, però caldrà veure com ho fa CURCUMA. 
 
El Sr. Méndez proposa que en el proper consell escolar es podria posar un punt a l’ordre del dia 
per veure’n l’evolució. 
 
La Sra. Cabeza recull la proposta i manifesta que en el proper consell si hi ha alguna cosa nova 
que s’exposi. Tot seguit agraïa la presència de la Sra. Larragoechea i del Sr. Montáñez, els quals 
una vegada acabat aquest punt s’absenten de la sessió i es continua amb segon punt de l’odre del 
dia.  
 
 
3.- Calendari escolar (festes locals)  
  
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz qui comenta les festes locals que es va aprovar 
en la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del mes de juliol de 2018. Les festes que es van 
aprovar van ser 2 de setembre de 2019 i 10 de juny de 2019.  
 



Consell Municipal Escolar. Sessió ordinària de 23 d’octubre de 2018 

 4

 
 
 
 
La Sra. Cabeza exposa que el 2 de setembre serà la Festa Major i el 10 de juny la segona Pasqua, 
coincidint amb la festa de Barcelona, i entén que ja s’ha informat  les famílies.  
 
   
4.- Matrícula  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui manifesta que hi ha petits canvis pel fet que 
hi ha famílies que han vingut al municipi aquest estiu.  
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6.- Consell d’infants  
 
 El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Erruz, la qual informa que el consell d’infants té 
continuïtat i es fa amb tots els alumnes de 5è. de primària, i que el dinamitzador s’ha posat en 
contacte amb les escoles; afegeix que també s’ha produït un canvi de dinamitzador, sent ara la 
Sra. Blanca en comptes del Sr. Francisco. La Sra. Cabeza comenta que s’han buscat formules 
amb els recursos que té l’Ajuntament perquè pugui ser útil i encoratjar tothom per tirar endavant 
aquest projecte, i que ara s’anirà més a una campanya de sensibilització, i ja s’anirà explicant 
quines coses es fan.  
 
 
7.- Programació xerrades adreçades a les famílies  
 
El Sr. president  cedeix la paraula a la Sra. Erruz, qui comenta que encara hi ha dates pendents de 
concretar i que s’enviarà la informació als centres i a les AMPAS, i demana que la informació es 
faci arribar a totes les famílies. Tot seguit la Sra. Erruz informa de les xerrades.  
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La Sra. Cabeza demana que es faci difusió de les xerrades, que valen la pena, i cada una d’elles 
tracta de temes diferent i van adreçades a tractar temes específics, i seria bo que arribés a quanta 
més gent millor per la qual cosa demana que es difongui al màxim possible.  
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8.- Moció del Grup Municipal Ciutadans (patis oberts)  
 
El Sr. president cedeix la paraula a la Sra. Cabeza, qui comenta que el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar una proposta del Grup Municipal de Ciutadans, i exposa que també s’hi van recollir 
aportacions d’altres grups municipals, el que es proposa és analitzar i valorar actuacions d’aquest 
tipus en altres municipis i emplaça que en el proper consell s’aportin.  
 
El Sr. Martínez diu que han estat mirant i recollint informació i sotmetre-ho a la consideració del 
consell escolar; comenta que a  cada municipi és diferent i seria convenient de veure si es pot fer 
i és factible. Proposa que el consell escolar faci un estudi per veure fins a on es podria arribar. 
 
La Sra. Cabeza exposa que cal un diagnòstic de quines coses calen en el nostre municipi per 
veure què es pot fer i a continuació fa un resum de la moció. També comenta que caldria veure el 
Pla local d’Esports per veure si hi ha necessitat d’espai esportius en el municipi. Continua dient 
que en el consell del mes de gener es podrien portar propostes i en el mes d’abril valorar-les.  
 
El Sr. Méndez comenta que en tot cas cal disposar d’informació que pot facilitar el Pla local 
d’esports, per veure les necessitats que hi ha i valorar-les.  
 
La Sra. Cabeza comenta que és un tema complex i que podria ser una bona opció, però que com 
a escoles d’entrada genera preocupació, i com que volem que sigui una cosa bona, donem el 
nostre vistiplau a estudiar-ho i veure com ho fan en altres municipis, i cal veure també a nivell 
jurídic quines implicacions hi ha i també el Departament que digui la seva.   
 
 
9.- Propostes d’urgència  
 
No n’hi ha. 
 
 
10.- Precs i preguntes  
 
El Sr. president pregunta a les persones assistents si hi ha algun prec o pregunta a fer, sent 
contestat en sentit positiu.  
 
*** El Sr. Méndez pregunta com va quedar el tema de les obres a Can Periquet. 
 
La Sra. Pedrol diu que tot va endarrerit, i que avui els han arribar uns projectors, i que a principis 
de mes els va arribar mitja dotació per a dos laboratoris, i de les dues mitges dotacions han fet un 
laboratori. També comenta que estan contínuament demanant i que cauen de totes les llistes. 
Continua dient que l’edifici es molt maco i fa goig. 
 
*** La Sra. Cabeza comenta que hi ha un altre tema, que és la problemàtica de la coberta de 
Folch i Torres, i la sensació és que no hi ha un compromís formal de fer l’actuació a la teulada, 
però el Departament, que ja havia tingut dotació per fer l’obra, ens va dir aquest estiu que no 
havia de ser i que hi ha el compromís de recuperar la dotació i que es faci a l’estiu vinent.  
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Tot seguit el Sr. President aixeca la sessió quan son les 19 hores i 55  minuts.  
 
 


