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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONSELL MUNICIPAL D'ESCOLES BRESSOL 

DE 23 DE GENER DE 2018 
 
A Palau-solità i Plegamans,  al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, el dia  23 de gener 
de 2018, sent  les 18 hores i 32 minuts, prèvia convocatòria i sota la presidència del  Sra. 
Carmen Cabeza Nieto, assistit pel Sr. Miquel Alimbau  Parera, lletrat dels Serveis Jurídics de 
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, qui realitza la funció de secretari del Consell 
Municipal d’Escoles Bressol d'acord amb l'establert a l'article 7.2 dels Estatuts reguladors del 
Consell. 
 ES  REUNEIXEN 
 
les persones que han estat designades vocals del Consell Municipal d'Escoles Bressol, 
d'acord amb l'article 7 dels seus estatuts reguladors, les quals són les següents: 

• Sra. Carme Sanz Cabero, com a regidora delegada.  
• Sra. Luisa Fernández García, com a regidora delegada. 
• Sr. Marc Sanabria Robledo, en representació del Grup Municipal de PSC-CP. 
• Sr. Jordi Pujol Lozano, en representació del Grup Municipal PDCAT-DEMOCRATES.  
• Sr. Juan Martínez Nieto, en representació del Grup Municipal Ciutadans. 
• Sra. Àngels Marcuello Martínez en representació del Grup Municipal ICV-E.  
• Sr. Jordi Plaza Nualart, en representació del Grup Municipal ERC. 
• Sr. Jordi Méndez Cordobés, representant del Grup Municipal CUP. 
• Sra. Mercedes Rodríguez Baeza, en representació del Grup Municipal PP.  
• Sra. Elisabet Aguayo Tarragó, coordinadora de l'Escola Bressol el Sol.  
• Sra. Alicia Vives Velasco,  en representació de l'AMPA de l'Escola Bressol Patufet.  
• Sra. Núria Valera Vicente, en representació de les educadores de les escoles bressol.  
• Sra. Irene Escriche Minguella, coordinadora de l'Escola Bressol Patufet.  

 
També assisteix a la sessió la Sra. Cecilia Valois Lievano, referent de les Escoles Bressol 
municipals de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.  
 
Han excusat la seva assistència: 

• Sra. Emma Chevallard Navarro, en representació de l’AMPA de l’Escola Bressol el 
Sol. 

 
Havent-hi quòrum suficient el consell queda constituït vàlidament, havent-se de mantenir el 
quòrum mínim d’un terç del nombre legal dels seus membres al llarg de tota la sessió; a 
continuació la Sra. Presidenta  dóna la benvinguda a totes les persones assistents. Tot 
seguit es procedeix per la presidència a  l'obertura de la sessió amb el primer punt de l'ordre 
del dia. 
 
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 26-09-2017 
 
La Sra. presidenta pregunta a les persones assistents si hi ha alguna esmena a fer a 
l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2017, sent contestada en sentit 
negatiu, aprovant-se l’acta per unanimitat.  
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2.- Inversions previstes per 2018  
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Valois qui informa que a l’any 2018 es vol 
acabar de posar els arrambadors a les aules que falten posar-los a l’Escola Bressol El 
Sol, així com canviar els paviments on encara no s’ha fet; a l’Escola Bressol Patufet 
també s’acabaran de posar els arrambadors que falten. També comenta que s’ha fet 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona, dins del “Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals” del Pla “xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
fer actuacions als edificis de les escoles bressol; aquestes subvencions en cas de ser 
concedides permetrien portar a terme les obres unes al 2018 i unes altres al 2019. Les 
subvencions sol·licitades serien per fer les següents actuacions: 

a) Substitució de finestres i vidres de seguretat amb càmera d’aire i pont tèrmic per 
tal de millorar l’aïllament tèrmic dels 2 edificis  i també mosquiteres (2018) 
Aquesta actuació seria cofinançada amb l’Ajuntament, 
Aportació de l’Ajuntament:  21,03%           7.110,00 € 
Aportació de la Diputació:     78,97%         26.700,77 € 
Cost total:                                                    33.810,77 € 
 

b) Substitució de vàlvules i implementació de termòstats per a la sectorització de la 
calefacció a l’escola Bressol Patufet (2019) 
Cofinançament: 

- Aportació de l’Ajuntament:  25,54%           7.000,00 € 
- Aportació de la Diputació:     74,46%         20.405,46 € 

Cost total:                                                     27.405,46 € 
 

En cas que l’ajut econòmic no sigui atorgat, es procedirà a executar la part proporcional 
d’obra ajustada al pressupost municipal disponible. Amb la realització d’aquestes obres es 
milloraries ambdós centres i ara el que es vol és aconseguir una eficiència energètica 
millor. 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Valois la Sra. presidenta s’adreça a les persones 
assistents i demana si hi ha alguna intervenció a fer.  
 
La Sra. Marcuello comenta que el preu per substituir totes les finestres està molt bé. 
 
La Sra. presidenta diu que ja n’hi ha alguna de substituïda i ara el que es faria seria la 
resta. Afegeix que en el supòsit que la Diputació atorgués les subvencions sol·licitades es 
donaria compte al consell. Tot seguit pregunta si hi ha alguna intervenció a fer, sent 
contestada en sentit negatiu per la qual cosa es passa al següent punt de l’ordre del dia. 

3.- Obres realitzades Nadal 2017  
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Valois, qui explica que per Nadal es van 
instal·lar els arrambadors a l’Escola Bressol El Sol, en concret a dues aules, i també es va 
aprofitar per instal·lar arrambadors a l’Escola Bressol Patufet i l’ampliació del lavabo a 
l’aula dels lleons. 
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Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Valois, la Sra. presidenta pregunta si hi ha 
alguna intervenció a fer, sent contestada en sentit negatiu per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
4.- Laboratori 0-6 
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Valois, qui informa que el laboratori 0-6 anys 
és una activitat organitzada per la Universitat de Manresa, i és un espai per l’educació 
científica dels infants d’aquesta edat, per tal de estimular la seva curiositat natural  i 
incentivar la intervenció raonada sobre la realitat. L’any passat el tema de les jornades 0-6 
anys va ser sobre els Laboratoris, i les educadores van anar a Manresa a fer la 
corresponent formació. Aquest any, des dels Serveis Educatius del Vallès Occidental  s’ha 
fet la proposta a les escoles de Palau per portar un ”laboratori sobre rodes” per tal 
d’estalviar les dificultats derivades del desplaçament amb infants molt petits.  D’aquesta 
manera el Laboratori 0-6 es transforma en un projecte itinerant i posa solució als 
problemes de mobilitat que puguin tenir alguns centres. Un dia, els organitzadors de 
l’activitat, van portar a les escoles de Palau  una furgoneta amb materials d’exploració i 
experimentació específics per a aquestes edats, i es va organitzar un espai a cada escola 
amb aquest material. Els infants van gaudir molt d’aquesta activitat. Com que es tracta de 
donar continuïtat a aquest laboratori, els promotors d’aquesta activitat van fer, 
posteriorment, una visita per recollir l’opinió de la experiència i van fer emplenar una 
enquesta per part dels equips de les escoles per tal de valorar el projecte a les escoles i 
aquesta és positiva intentar donar-li una continuïtat. Que la valoració de l’experiència que 
van fer els claustres de les dues escoles va ser molt positiva. 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Valois la Sra. presidenta demana si hi ha alguna 
intervenció a fer.  
 
La Sra. Aguayo comenta que l’experiència es fa oferir a cada una de les escoles bressol i 
que va ser totalment gratuïta, i que com ha dit la Sra. Valois, la seva valoració va ser molt 
positiva.  
 
La Sra. presidenta pregunta si les famílies es van assabentar de l’activitat. 
 
Contesta la Sra. Escriche dient que encara no se’ls ha passat informació als pares i mares 
de les escoles, cosa que es farà en breu, i que, com ha dit la Sra. Aguayo, l’experiència va 
ser molt bona, tant a nivell d’aprenentatge com d’investigació, i que la conclusió és que es 
tracta d’una activitat molt interessant.  
 
La Sra. Vives comenta que encara que no veuen l’activitat de manera directa en el 
moment en què es porta a terme, als pares i mares de les escoles els encanten totes 
aquestes activitats extres que fan les escoles.  
 
La Sra. Escriche comenta que cada setmana envien als pares i mares les activitats, i que 
el retorn que tenen de les famílies per haver-les realitzat és molt positiu.  
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Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Escriche, la Sra. presidenta pregunta si hi 
ha alguna intervenció a fer, sent contestada en sentit negatiu per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
5.- Jornades 0-6 anys 
 
La Sra. presidenta cedeix la paraula a la Sra. Valois qui explica que cada any els serveis 
Educatius del Vallès Occidental organitza una formació adreçada a les educadores de les 
escoles bressol i els mestres de les escoles de primària de 3-6 anys, actuació en la que hi 
col·laboren els Ajuntaments de Polinyà, Castellar del Vallés, Sentmenat, Sant Llorenç 
Savall i Palau-solità i Plegamans. El passat dia 11 de gener de 2018 es va fer la 1a. 
trobada d’aquest curs per parlar sobre quin seria el tema d’enguany. Aquest any les 
jornades formatives  es faran a una escola de Vic  el dia 24 de febrer i es tractarà aquest 
tema dels espais oberts i es visitarà l’escola per veure “in situ” com estan organitzades, i 
per introduir el tema tres escoles de Vic van fer una xerrada, el dia 11 de gener, sobre 
com van començar a desenvolupar el seu  projecte educatiu basat en els espais oberts i 
ens van fer una petita dinàmica sobre el tema. 
 
Acabada la intervenció de la Sra. Valois, la Sra. presidenta demana si hi ha alguna 
intervenció a fer. 
 
La Sra. Vives pregunta què són els espais oberts. 
 
Contesta la Sra. Valois per dir que es tracta d’un altre concepte, una altra manera de fer 
l’ensenyament, ja que tot i que les criatures tenen les seves aules, trien l’espai on volen 
anar, i a cada espai hi ha una educadora que acompanya a les criatures que hi van.  
 
Intervé la Sra. Escriche per dir que es tracta d’una manera de treballar o unes noves 
maneres de fer a nivell educatiu, i el que es tracta es veure com es treballa i del que s’ha 
vist, quines coses són les que es poden aplicar a les nostres escoles bressol.  
 
La Sra. presidenta comenta que pensa que el que poden voler és mirar de potenciar les 
aptituds que pugui tenir una persona per mirar de recolzar aquestes capacitats i també 
mirar d’evitar l’ensenyament tancat i quadriculat que hi ha a l’actualitat.  
 
La Sra. Escriche exposa que es poden treure conclusions positives, i que hi hagi espais 
oberts no vol dir que es deixi fer a les criatures tot allò que volen, sinó que es tracta també 
de dirigir les activitats.  
 
La Sra. Valois diu que les formadores en relació a aquesta modalitat educativa es van 
formar, valgui la redundància, durant quatre anys i que per fer-ho van anar a Itàlia, a la 
província de Reggio-Emilia.     
 
Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Valois, la Sra. presidenta pregunta si hi ha 
alguna intervenció a fer, sent contestada en sentit negatiu per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
6.- Projecte activitat conjunta amb l’Escola de Música 
 
La Sra. presidenta informa que des de l’Escola de Música s’han plantejat la realització de 
diferents activitats relacionades amb la formació musical. Una  de  les  actuacions  que  es 
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 vol tirar endavant és la de fer una activitat conjunta entre l’Escola de Música i les escoles 
bressol. Tot seguit cedeix la paraula a la Sra. Valois, qui exposa que fa un temps es van 
reunir les directores de les escoles bressol amb la directora de l’Escola de Música per 
mirar de tirar endavant un projecte educatiu que comporta la col·laboració de l’Escola de 
Música amb les escoles bressol municipals. De moment tan sols es farà una prova pilot 
sobre un projecte d’activitat proposada a l’Escola de Música i adreçada a infants de 0 a 36 
mesos. Pensem que la Biblioteca pot ser un lloc adient i d’aquesta manera també serà 
una activitat oberta al municipi; es vol provar en aquests dos trimestres de fer una  el 1r. 
trimestre per a infants de 0 a 18 mesos i el 2n. trimestre per a infants de 18 a 36 mesos. 
Quan tinguin els resultats de les proves pilot ja els explicaran al consell.  
 
Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Valois, la Sra. presidenta pregunta si hi ha 
alguna intervenció a fer, sent contestada en sentit negatiu per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
7.- Nou Pla d’ocupació 
 
La Sra. presidenta exposa que s’ha portat a terme un Pla d’ocupació per part de 
l’Ajuntament que ha comportat que hi hagi una persona educadora que recolzi a ambdues 
escoles bressol, i ara Palau Avança ens ha ofert un nou Pla d’ocupació, que seria de 6 
mesos a jornada sencera. Hem acceptat perquè pensem que sempre va bé tenir una 
persona a cada escola bressol per cobrir els imprevistos que van sorgint cada dia 
(malalties imprevistes, metges i altres absències de les educadores que no poden cobrir 
les directores).  L’experiència que tenim actualment amb el pla d’ocupació actual és molt 
positiva, ja que tenim una educadora molt professional que està fent un bon servei a les 
escoles. Tot seguit la Sra. presidenta demana si hi ha alguna intervenció a fer.  
 
La Sra. Marcuello pregunta quina durada tindrà el pla d’ocupació. 
 
Intervé la Sra. Escriche per aclarir que ara hi ha una persona a mitja jornada i la durada 
del contracte és d’un any, i que en el nou pla d’ocupació la durada serà de sis mesos a 
jornada completa. Que al poder comptar ara amb dues persones, cada escola bressol 
tindrà una educadora, ja que fins ara l’educadora de pla d’ocupació prestava servei a les 
dues escoles bressol.  
 
La Sra. Aguayo exposa que la persona de pla d’ocupació que presta serveis a l’actualitat 
té molt bona predisposició i va a on sigui necessari. 
 
Una vegada acabada la intervenció de la Sra. Aguayo, la Sra. presidenta pregunta si hi ha 
alguna intervenció a fer, sent contestada en sentit negatiu per la qual cosa es passa al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
8.- Propostes d’urgència 
 
No n’hi ha.  
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9.- Precs i preguntes 
 
La Sra. presidenta demana als membres del consell si tenen algun prec o pregunta a fer, 
sent contestada en sentit negatiu, per la qual cosa aprofita l’avinentesa per explicar que 
es va dictar una sentència en un recurs interposat per l’Ajuntament de l’Hospitalet, entre 
d’altres, en què es condemna a la Generalitat a abonar la part que varen deixar de 
percebre pel manteniment de les escoles bressol.   Que la setmana vinent es reuniran 
amb l’Ajuntament que va presentar el recurs per veure com ho van fer. 
 
La Sra. Marcuello comenta que fora bo preguntar a la Diputació si reclamarà la part que, 
en defecte de l’aportació de la Generalitat, va assumir i que no li pertocava.  
 
Contesta la Sra. presidenta dient que s’informaran i que quan tinguin la informació ja la 
facilitaran.  
 
 
Quan  són les 19 hores i 12 minuts atès que no hi ha més assumptes què tractar,  la 
presidència dóna per acabada la sessió, de la qual s'estén aquesta acta. 
 
 
  


