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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
 
Núm.: 1/2013 
Caràcter: ordinària 
Data: 24 d’abril de 2013 
Horari: de 19,30 a 21,30 h 
Lloc: Sala SUM Institut Sant Quirze del Vallès 
 
Assistents: 
Sr. Edelmiro Balboa Blanco, Sector Ajuntament 
Sr. Antoni Rebolleda Calendario. Sector Ajuntament 
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Sector Ajuntament 
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, Sector Ajuntament 
Sra. Miriam Casaramona Massana, Sector Ajuntament 
Sra. Mercè Vallès Corominas, Sector Ajuntament 
Sra. Anna Tuá Santos, Sector Ajuntament 
Sr. Jaume Cols Petit, Sector Ajuntament 
Sr. Antoni Sánchez Gómez, Sector directors/es centres educatius 
Sr. David Sánchez Catasús, Sector directors/es centres educatius 
Sra. Cristina Jordà Zanuy, Sector directors/res centres educatius 
Sr. Ricard Manresa Corretje, Sector directors/res centres educatius 
Sr. Juli Moltó Sierra, Sector directors/res centres educatius 
Sra. Mila Torres López, Sector directors/res centres educatius 
Sr. Josep Sánchez Cano, Sector Directors 
Sr. Ramon Rius Torrella, Sector directors/res centres educatius 
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius 
Sra. Mercè Font i Mestre, Sectors professors/res 
Sra. Isabel Rita Cotrina Aguirre, Sector professors/res 
Sra. Josefa Jerez Fernández, Sector professors/res 
Sr. Ricard Miranda Blázquez, Sector professors/res 
Sra. Sandra Cruz del Pozo. Sector professors/res 
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, Sector professors/res 
Sra. Montse Prats Masoliver, Sector professors/res 
Sr. Toni Ferragut Muixí, Sector professors/res 
Sra. Silvia Acacio Montesinos, Sector professors/res 
Sr. Juan José Molina Martínez, Sector mares i pares d’alumnes 
Sr. Carles Pujol Torres, Sector mares i pares d’alumnes 
Sra. Esther Arcas Canalies, Sector mares i pares d’alumnes 
Sra. Salut Pastor Bonafont, Sector mares i pares d’alumnes 
Sr. David Gimenez Alguea, Sector alumnes 
Sr. Roger Falgueras García de Atocha, Sector alumnes 
Sra. Núria Canals Vidal, Sector administració i serveis 
Sra. Montse Ocaña García, Sector administració i serveis 
Sra. Pilar Pérez Villa. Sector administració i serveis 
Sra. Sandra Modrego Díaz, Sector administració i serveis 
Sr. Albert Adan de la Torrente, Sector administració i serveis 
Sr. Nicolás Castellano Petidier, Sector Ajuntament 
Sra. Montse Pons Ollé, Sector Ajuntament, actuant com a secretària 
 
Convidats: 
Sr. Carles Auge Lidon,  Altres sectors 
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Sra. Gemma Macià Gracia, en representació del Sr. Eduard Adell, Sector mares i 
pares d’alumnes 
 
 
 
Excusen la seva assistència: 
Sra. Marina Carrillo Monguet, Sector administració i serveis 
Sra. Yolanda Corral Chércoles, Sector directors/res centres educatius 
Sra. Teresa Marçal Escudero, Sector professors/res 
Sra. Gemma Vilar Cazorla, Sector professors/res 
Sra. Marisa Lorente Freixas, Sector administració i serveis 
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya 
Sr. Joan Serrat Rodeja, Sector mares i pares d’alumnes 
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària 
Sra. Conchi Fernández Anguita, Sector administració i serveis 
Sr. Narcís López Bas, Altres sectors. USTEC. STEs 
Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball 
Sr, Carles Cassanyes Vallès, Normalització lingüística  
Sra. Mireia Alamà Àlvarez, Sector mares i pares d’alumnes 
Sr. Eduard Adell Hernández, Sector mares i pares d’alumnes 
 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
La Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal, reunida el passat dia 9 d’abril  
de 2013 va proposar el següent Ordre del dia: 
 
Primer.-  Aprovació de l’acta de l’anterior Consell Escolar Municipal  
 
Segon.-  Valoració de les actuacions realitzades per la Comissió Permanent del 
Consell Escolar Municipal en relació al mapa escolar del municipi. 
 
Tercer.-  Informació preinscripcions pel proper curs 2013-2014. 
 
Quart.- Informació dels convenis pel 2013 amb els centres educatius i AMPA’s.  
 
Cinquè .-  Informació de propostes per secundària. 
 
Sisè .- Torn obert de paraules. 
 
 
 
DESENVOLUPAMENT DELS TEMES 
 
Primer.-  Aprovació de l’acta de l’anterior Consell Escolar Municipal  
 
Segon.-  Valoració de les actuacions realitzades per la Comissió Permanent del 
Consell Escolar Municipal en relació al mapa escolar del municipi.   
 
 
 
El regidor explica la successió de fets en ordre cronològic. 
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El 8 de febrer a primera hora l’alcaldessa és informada pel Director dels Serveis 
Territorials del Vallès Occidental,  que no s’oferiria el P3 al Turonet i anar així tancant  
línies fins a tancar l’escola. Aquell mateix dia, la directora de l’Escola El Turonet ens 
informa que ha rebut la mateixa trucada dels SSTT. 
 
El dia 12 de febrer es va realitzar una reunió urgent amb el Director i l’inspector de 
Serveis Territorials, els directors dels centres i l’Ajuntament per tractar el tema. Es 
manifesta el desacord de procediment i del contingut de com ha portat el tema la 
Direcció de Serveis Territorials, i s’expressa que el municipi no acceptarà tancar una 
escola. Ens manifesten que no es tanca El Turonet i es proposa fer una secció de 
l’IES. Manifestem que valorin l’idoneïtat del lloc per la pròpia infraestructura. 
 
Es proposa fer una reunió amb els directors, la inspecció  i els tècnics municipals per 
trobar una solució en relació a la baixada de població de P3 al municipi; aquesta 
reunió es realitza el dijous 14 de febrer.  
 
El 13 de febrer es convoca d’urgència la Comissió Permanent del Consell Escolar 
Municipal, amb un únic punt de l’ordre del dia: Mapa escolar de Sant Quirze. 
 
A la comissió s’informa de la reunió mantinguda amb SSTT, tots els centres i 
l’ajuntament per a explicar la situació i les mesures adoptades. 
 
La Direcció dels Serveis Territorials va argumentar la mesura adoptada en base a: 
  

- La baixada de natalitat, sobretot de cara al 2015 
- La extrapolació de dades fins al 2020 estabilitzant l’oferta de Sant Quirze en 8 

línies 
- La dificultat de fer front a l’ incorporació, el curs 2015-16 d’un major nombre 

d’alumnes de la ESO 
- Transformar El Turonet en una secció de secundària 

 
Davant d’aquestes argumentacions, l’ajuntament va manifestar de seguida que l’edifici 
del Turonet no compleix els requisits necessaris per acollir alumnes de secundària, va 
demanar a la Direcció dels Serveis Territorials una reflexió urgent del plantejament, 
fent una visita a l’Escola amb tècnics especialistes i que mantenir l’escola oberta 
permet una reversibilitat de les mesures adoptades de cara a un futur. 
 
També es va manifestar al Director dels SSTT que els directors dels centres es van 
sentir molestos per no haver estat informats abans,  fent, com sempre s’havia fet, un 
plantejament conjunt i consensuat, sense fer hipòtesi relacionades amb altres escoles. 
Van expressar que cal elaborar bé el mapa escolar i el repartiment de les zones. 
 
Una vegada explicada la reunió amb SSTT, es comenten els punts a treballar: 
 

- aturar el tancament de l’escola 
- treballar les zones del mapa escolar de Sant Quirze 
- treballar una proposta d’Institut-Escola 

 
 
També, es diu  que la Comissió Permanent del CEM adopti una resolució que recolzi 
les gestions d’aturada del tancament de l’Escola El Turonet i el desacord amb la 
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metodologia emprada, fent públic aquest recolzament i la preocupació per continuar 
treballant per donar solució a la secundària. 
 
S’acorda que es treballarà conjuntament en una reunió de directors i Inspecció, sense 
perdre de vista la realitat de que la baixada de natalitat ens portarà segurament a 
ofertar 2 grups de P3 menys. 
 
Finalment es convoca novament la Comissió Permanent, per continuar treballant,  per 
al divendres dia 15 de febrer a la mateixa hora, les 13,30 h. 
 
El dijous dia 14 de febrer es fa la reunió dels directors amb la inspecció i els tècnics 
municipals, la qual va concloure: 
 

Les direccions del centre establim els següents acords:  

1)      Ens oposem al tancament de cap escola pública del municipi. Analitzades 
les evolucions demogràfiques dels últims anys, sovint diferents de les 
previsions realitzades a partir dels estudis de població, no volem que s’apliqui 
cap mesura que impliqui la pèrdua irreversible d’instal·lacions educatives.  

2)      Demanem la màxima col·laboració a l’Ajuntament de Sant Quirze per 
donar publicitat de la jornada de portes obertes (diaris municipals, pancartes 
publicitàries, fulletons...) i divulgar a tota la població la bona qualitat educativa 
que ofereixen les nostres escoles.  

3)      Acceptem la proposta del Departament d’Ensenyament d’ofertar 9 (7 + 2) 
grups de P3 pel curs 2013/14 segons les dades de població facilitades per 
l’Ajuntament de Sant Quirze i la Inspecció Educativa. Sempre i quan, finalitzat 
el procés de matriculació i en el cas que les inscripcions obliguin a realitzar un 
augment de ràtio, hi hagi la possibilitat d’ofertar 10 grups de P3 i/o es faciliti la 
figura de Tècnic d’Educació Infantil (TEI) en aquells grups que sigui necessari. 
Creiem que la gran qualitat educativa que ofereixen les escoles públiques del 
municipi, la publicitat i divulgació que l’Ajuntament de Sant Quirze pugui 
realitzar de les seves escoles, l’excés de ràtio de les escoles concertades i 
privades, i la crisi econòmica seran criteris determinants per reduir el nombre 
d’alumnes no matriculats a l’escola pública.  

4)      En cas que s’apliqués la reducció de grups de P3 respecte a l’oferta del 
curs 2012/13,  les direccions del centre no tenim competència per decidir quina 
o quines escoles han de quedar afectades per aquesta resolució. El 
Departament d’Ensenyament és l’únic responsable per prendre aquestes 
decisions, sempre en benefici de tots els habitants del municipi i no pas dels 
interessos propis de cada centre. Per tant, demanem que el Departament 
d'Ensenyament prengui les decisions oportunes realitzant un estudi acurat 
sobre el terreny i escoltant l’opinió de l’Ajuntament de Sant Quirze. Trobem 
essencial que existeixi consens entre el Departament d'Ensenyament i 
l'Ajuntament de Sant Quirze. 

5)      Demanem al Departament d’Ensenyament que resolgui adequadament la 
inseguretat i l’angoixa que s’ha establert al municipi en relació a l’Educació 
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Secundària Obligatòria, fet que també facilitarà la reducció del nombre 
d’alumnes no matriculats en les nostres escoles públiques.  

6)      Proposem no modificar les zones educatives pel curs 2013/14. No 
obstant, creiem necessari la revisió d’aquestes pel curs 2014/15 en previsió 
també de la imminent davallada del padró.  

Així, ens agradaria tenir el consens del Consell Escolar Municipal i poder transmetre 
aquests acords al Director General dels Serveis Territorials del Vallès Occidental, el sr. 
Lluis Baulenas.  

També volem aprofitar aquest comunicat per fer una crida a tots els ciutadans. Cal ser 
molt prudents mentre es desenvolupi aquest procés de diàleg per tal de no danyar 
involuntàriament la imatge de cap escola del municipi.  

El nostre únic objectiu és garantir un servei de qualitat per a tot l’alumnat que vulgui 
gaudir de l’ensenyament públic de Sant Quirze del Vallès en les etapes d’Educació 
Infantil, Primària i Secundària 
 
 
El 15 de febrer es va reunir novament la Comissió Permanent del Consell Escolar 
Municipal i va prendre els acords següents: 
 
 
1. Redactar el Manifest i passar-lo als membres de la Comissió Permanent. 
2. Preparar un escrit per les famílies. 
3. Organitzar accions a les Escoles Bressol (tècnics ajuntament + Ampas) 
4. Pronunciament- Manifest de la Comissió Permanent del Consell escolar municipal 
respecte al mapa escolar de Sant Quirze del Vallès. 
5. Acord de la Junta de portaveus dels grups municipals per portar-lo al Ple de 
l’Ajuntament donant suport a l’acord de la Comissió Permanent del Consell Escolar 
Municipal, respecte al mapa escolar de Sant Quirze del Vallès. 
6. Altres accions per aconseguir la plena matriculació dels P3 i 1r d’ESO al municipi. 
 
 
Actuacions realitzades en base als acords: 
 
1. El 19 de febrer es va enviar el redactat del manifest  i es va passar a tos els 
membres de la Permanent del Consell Escolar Municipal que varen donar la seva 
conformitat. 
 
2. El 20 de febrer es va enviar l’escrit a les famílies, per e-mail als directors (escoles 
bressols, escoles de primària i institut), a les AMPA’s i als components de la 
Permanent i Consell Escolar Municipal. També es va enviar en format paper a les 
famílies de tots els alumnes dels centres educatius públics i privats. 
 
3. S’han organitzat diferents xerrades dirigides als pares i mares dels alumnes de P2 i 
de 6è amb la participació i col·laboració de les AMPA’s i els tècnics municipals,  per 
facilitar el coneixement de les potencialitats dels centres educatius de Sant Quirze del 
Vallès. 
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4. El dia 27 de febrer es va enviar a la Direcció de Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Vallès Occidental el Pronunciament-Manifest de la Comissió Permanent del 
Consell escolar municipal respecte al mapa escolar de Sant Quirze del Vallès 
enviament. 
 
5. La Junta de Portaveus va aprovar el dilluns, dia 18 de febrer de 2013, el portar al 
Ple de l’Ajuntament l’acord de donar suport al Pronunciament-Manifest de la Comissió 
Permanent del Consell Escolar Municipal, respecte al mapa escolar de Sant Quirze del 
Vallès. 
 
Altres actuacions que s’han portar a terme per aconseguir  incrementar la preinscripció 
són: 
 

- Una publicació dirigida a totes les famílies amb la informació de tots els centres 
educatius del municipi. 

 
- Penjar diferents pancartes al municipi amb l’eslògan de Sant Quirze Educació 

de Qualitat i la informació del període de preinscripció. 
 

- S’han col·locat 10 OPIS pel municipi cridant a la preinscripció a les escoles 
públiques. 

 
- Publicació a la web municipal de tota la informació de preinscripció i 

matriculació als centres públics de Sant Quirze. 
 
La presidenta de l’AMPA del Purificació Salas proposa la creació d’una comissió per 
treballar el que el Departament accedeixi a treballar amb 2 aules de 20 alumnes.  
Afegeix que a les famílies es va informar correctament a la jornada de portes ofertes, 
de que l’oferta de l’escola per al proper curs era de 25 places per P-3. 
 
El director de l’Escola Purificació Salas reitera que l’actuació del director dels Serveis 
Territorials i la de l’Ajuntament no va ser encertada. 
 
La directora de l’Escola Onze de Setembre informa que va demanar l’any passat que 
es mantingués la ràtio de 20 alumnes/aula a totes les escoles i que es va denegar la 
petició. 
 
La presidenta de l’AMPA del P. Salas proposa al Consell Escolar Municipal treballar 
tots a una i demanar al Departament que informi dels canvis i de les propostes amb 
temps 
 
El director de l’Escola Taula Rodona manifesta el seu total suport a fer aquesta petició 
al Departament i demanar una reunió amb el Sr. Baulenas abans de la reunió del dia 
16 de maig en que es fa l’adjudicació dels nens i es publica la llista d’admesos. 
Manifesta també la seva solidaritat amb l’Escola Onze de Setembre.  
Afegeix que la campanya de preinscripció d’enguany ha portat a confusió i que caldria 
preveure que no torni a passar el curs vinent.  
 
 
La presidenta de l’AMPA de l’Escola Purificació Salas llegeix a continuació una 
proposta d’acord que és sotmesa a consideració i discussió per part dels membres del 
CEM  abans de subscriure-la, incorporant-hi algunes aportacions. 
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La Sra. Oliveras expressa que van entrar per registre a l’Ajuntament una moció per 
portar-la al Ple del dia 25 d’abril. La sotmeten en primer lloc a la consideració del CEM 
per si cal afegir algun punt més.  
Aquesta moció reitera la postura de no acceptar que es retallin línies a Sant Quirze 
 
 
 
ACORD DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS 
 
El Consell Escolar Municipal, reunit en sessió plenària el dia 24/04/2013, acorda 
manifestar el seu suport a les gestions realitzades per l’Ajuntament, les direccions i les 
Ampes de les Centres Docents  del municipi enfront la Direcció dels Serveis 
Territorials del Departament d’Ensenyament, davant l’anunci de la proposta del Mapa 
Escolar pel curs 2013-2014. 

 
Acorda mantenir el recolzament al Manifest aprovat pel Consell Escolar Municipal de 
Sant Quirze del Vallès del 15 de febrer de 2013 així com  l’Acord de Junta de 
Portaveus del Ple Municipal del 28 de febrer de 2013 , en relació a continuar treballant 
per mantenir i millorar el nostre sistema educatiu, com una eina imprescindible per 
assegurar el futur de tota la societat. 
 
Acorda i manifesta el següent: 
 
- El desacord amb la metodologia emprada per a fer nous plantejaments en el sistema  
educatiu sense haver consensuat prèviament un mapa escolar amb l’ajuntament i les 
Direccions dels centres 
 
- Exigir l’elaboració d’un nou mapa escolar del municipi amb l’ajuntament i amb la 
participació de tots els centres implicats, amb una projecció de futur adaptada a la 
demografia de Sant Quirze. 
 
- L’oposició al tancament de cap centre escolar del municipi. 
 
- L’oposició a la pèrdua de línies de P3 de les Escoles Onze de Setembre i Purificació 
Salas i Xandri que perjudiquen  la proximitat del centre docent al domicili dels infants i 
manifestem el compromís de promoure accions en defensa de l’ oferta educativa del 
municipi. Volem que reconsiderin la decisió d’oferir una línia menys de P3 a l’escola 
Purificació Salas, a on 40 famílies han fet la preinscripció,  pels següents motius: 
 
 .Possibilitat de fer ràtios de 20 alumnes per aula  
 .Desacord de 15 famílies preinscrites en l Purificació Salas a canviar de centre  
 .Pèrdua del personal educatiu de suport 
 .Pèrdua de llocs de treball (monitoratge) 
 .Municipi amb matrícula viva 
 .El curs 2014-2015 el municipi recupera una línia 
 
- Sol·licitem  excepcionalment, aquest any, per totes les escoles on hi ha hagut 40 
sol·licituds de preinscripcions, poder continuar els projectes educatius amb 20 alumnes 
per aula, tal com va demanar el curs passat l’escola Onze de Setembre, fent un estudi 
econòmic del que representa per poder estudiar altres possibles solucions. 
  
- Exigir una solució per donar cabuda a la demanda d’alumnat que es produirà pel curs 
2015-2016 de forma urgent, consensuada i acordada amb totes les parts, pels estudis 
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de secundària, cercant totes les iniciatives possibles que permetin a les famílies poder 
escolaritzar als seus infants en el poble amb la màxima qualitat. Una vegada presa la 
decisió comunicar-la a la comunitat educativa amb el suficient temps per poder 
programar i planificar el projecte. 
 
Sant Quirze del Vallès, 24 d’abril de 2013 
 
 
 
Tercer.-  Informació preinscripcions pel proper curs 2013-2014. 
 
S’informa dels resultats de la preinscripció: 
 
Les dades de P3 són: 
 
Turonet     25 
Taula Rodona        40 
P. Salas           40 
Onze Setembre        27 
Lola Anglada         40 
Pilarín  Bayés     48 
 
 
IES.  Primer d’ESO. 153 
 
Inspecció va confirmar que s’autoritzarien 5 línies i que la realitat serà que tindrem 165 
alumnes, comptant amb els repetidors. 
 
S’ha demanat a Inspecció que s’informi sobre: 
 

- sol·licituds de fora de la seva zona escolar 
- sol·licituds de fora de Sant Quirze 

 
Es produeix un debat en relació a la ràtio de l’Institut i sobre la conveniència 
d’incorporar o no un punt al Manifest a aquest respecte. 
Finalment s’acorda que és més imminent la problemàtica de P-3 i que de moment no 
es farà esment a aquest tema. 
 
 
Quart.- Informació dels convenis pel 2013 amb els centres educatius i AMPA’s.  
 
S’informa que ja s’han aprovat per Junta de Govern Municipal els convenis que 
estableixen la subvenció per l’exercici 2013, a favor dels centres educatius i les 
AMPA’s. 
 
Es convocarà una reunió de directors per la seva signatura. 
 
Les subvencions han estat 
 
Escola Lola Anglada:   11.581,76 € 
Escola Onze de Setembre:   13.724,46 € 
Escola Pilarín Bayés:   14.153,01 € 
Escola Purificació Salas Xandri:  13.724,46 € 
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Escola Taula Rodona:   14.581,55 € 
Escola el Turonet:      9.867,59 € 
Institut Sant Quirze:    15.867,17 € 
AMPA’s:     16.000,00 € 
 
Amb un total de: 109.500,00 € que es manté respecte de l’any passat. 
 
En quant a les AMPA’s es proposa signar-lo en la propera reunió que està prevista pel 
dia 7 de maig, a les 19.30 hores. 
 
 
Cinquè .-  Informació de propostes per secundària. 
 
S’està concloent l’estudi d’espais a l’institut: el quadre ens dona que no hi ha  cap 
problema d'espais a l'INS en cap aspecte. Únicament cal optimitzar l’existent i poden 
encabir perfectament els alumnes que tenen i alguns més durant dos o  tres anys 
sense problemes. 
 
 
Aules grup aula tutoria 
 
L’organització interna del centre permet fer més grups dels que oficialment té 
concedits. Concretament per aquest curs 2012-13 el centre té organitzats en un espai 
propi exclusiu dos grups més dels oficials. En té oficialment 19 d’ESO i en fa 21 a la 
ESO i 4 de BAT. Per tant en total son 23 oficials i 25 funcionals. 
En dos cursos arribarem als 6 grups a la ESO, aquí ja hem de tenir la solució. 
 
La ràtio d’alumnes per aula global de centre és de 27.3 alumnes grup, per tant 
clarament per sota dels màxims establerts legalment,  que són 30 a la ESO i 35 al 
BATX, i per sota de les ràtios dels centres de tipologia similar al de Sant Quirze que 
acostumen a ser centres amb alta demanda i alta ocupació, sovint amb ràtios per 
damunt dels 30 alumnes per aula.  
 
Les dimensions de les aules (en metres quadrats)  són les establertes per normativa 
sense més problemes, de forma global. La norma estableix un mínim de 1.5 metres 
quadrats per alumne. El que significa aules de 45 metres quadrats per ràtio, 30 
alumnes a la ESO i aules de 55 metres quadrats per BATX amb ràtio de 35 alumnes 
per aula. 
 
Aules de desdoblaments 
 
El centre disposa actualment de 15 aules específiques amb una gran diversitat en el 
seu ús, equipament, metres quadrats, disposició en un espai adient. Totalitzen més de 
650 metres quadrats d’espais docents el que significa 
 
 
Espais d’Ús Comú 
 
El centre compleix perfectament els criteris normatius establerts. 
 
Biblioteca suficient i ben dotada. Gimnàs adient i ben dotat i Sala d’Actes amplia i 
perfectament funcional. Espai d’aula per alumnes en situació singular i magatzem per 
desar materials distribuïts per tot el centre de forma adequada i adient. 
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Representen uns 700 metres quadrats. 
 
Espais de treball del professorat 
 
Els professors per les seves reunions i treball personal compten amb 11 espais de 
treball pels diferents departaments del centre : Tecnologia, Dibuix i Música, Orientació, 
Clàssiques, Llengües estrangeres, Llengües, Socials, Experimentals, Matemàtiques i 
Informàtica. Més una sala de professors també adient, suficient i ben equipada. 
 
Ocupen uns 250 metres quadrats. 
 
Els espais es consideren adequats excepte quan plou.  
 
 
Vestidors i lavabos de professors i alumnes 
 
Aquest espais s’estan mirant per poder reformar-los cap a un ús més adequat. 
L’Arquitecte del Departament va comprovar que caldria fer algunes reformes, així com 
els espais dels prefabricats. 
 
Espais de Direcció, Administració i atenció a les famílies. 
 
Aquests espais compleixen en tot els requisits normatius,  
 
Pel que fa als espais de direcció, administració, consergeria entenc que es compleix 
de forma prou digna i suficient la seva funció els que hi ha en l’actualitat.  
 
Els espais de les tutories per rebre als pares per part dels tutors i professors del 
centre, es detecta que  els espais habilitats no són ni suficients, ni adequats a la funció 
requerida. Caldria un espai més acollidor i que pugui propiciar l’establiment d’una 
comunicació còmode i fluida entre pares i professors, que crec que no es dona en les 
condicions que tenen els espais destinats a aquesta finalitat.  
 
Ocupa al voltant de 100 metres quadrats.  
 
Espais exteriors 
 
Es compte amb més de 4000 metres quadrats de superfície no edificada d’espais 
exterior al centre. Espais amplis i diàfans, plans i amb excel·lent situació per a la funció 
que estan previstos. 
 
Caldria distingir i valorar de la següent manera  : 
 
Pistes poliesportives:  Amb certa manca de manteniment. Línies de les pites i altres 
detalls de qualitat i bon manteniment i cura. Amplitud suficient. Els límits de les pites 
amb les parets vandalitzades que caldria higienitzar.  
 
Zona enjardinada : Correcte, però millorable per integrar més al centre. 
 
Zona esbarjo : Correcte, però millorable. 
 
Zona rocòdrom : Espai amb moltes possibilitats, poc utilitzat i que cal millorar. 
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Parets externes del centre de l’accés principal normalment vandalitzades i poc 
cuidades en la seva imatge. Primer espai d’entrada al recinte poc cuidat en la seva 
imatge. Poc acollidor.  
 
 

 El Director de l’Institut expressa que cal destinar recursos per cobrir les 
pintades i per a fer grafitis adequats que siguin respectats 

 
 
Pel curs 2015-2016 la solució més plausible que es veu és la d’escola-institut, a la qual 
poden optar les 4 escoles de 2 línies del nucli de Sant Quirze. 
 
 
Altres actuacions que caldria fer de millora immediates que donarien un resulta de 
imatge: 
 
 
1. Dignificar i netejar les parets del centre vandalitzades. Cal fer una tasca 

pedagògica liderada pel centre, paral·lelament amb alumnes i famílies de cura de 
l’espai comú de forma conjunta,  sinó tota acció de neteja és totalment inútil i fins i 
tot contraproduent.   
 

2. Millorar i tenir més cura de la retolació de tot el centre.  
 
 

3. Millorar la circulació de persones pel centre utilitzant tots els espais disponibles i 
diversificant els moviment per evitar aglomeracions en espais i temps. Millora la 
disciplina, l’autonomia, evita conflictes a entrades i sortides i millora imatge 
externa.  
 

4. Optimització dels espais poc utilitzats superant els possibles defectes que hi 
puguin existir.  
 

5. Actualització i modernització dels espais que van quedant obsolets i requereixen 
de nous usos o equipaments. 

 
S’ha plantejat al Departament que seria convenient estudiar tots els equipaments per a 
poder plantejar l’opció “Institut-Escola” . Totes les escoles tenen possibilitats excepte el 
Turonet, degut a la seva estructura. 
 
El Director de l’Institut afegeix a l’informació donada,  les següents explicacions: 

 
 Es tracta d’un centre que es va crear fa 19 anys per 3 línies més 2 de 

Batxillerat. De mica en mica s’han hagut d’anar ampliant el nombre d’aules 
classe però no així els espais específics i comuns. 

 
 Fa l’observació de que la LOGSE va fer els equipaments amb aules més 

reduïdes.  
 

 També destaca que la matrícula viva existeix durant tot el curs. Enguany per 
exemple s’han matriculat 17 alumnes durant el curs 
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 Proposa reflexionar sobre el nivell de qualitat que es vulgui per Sant Quirze, 
sempre sense sobrepassar la normativa. 

 
 Des de l’Institut aposten per l’optimització dels recursos i aprofiten per 

manifestar l’agraïment a totes les instàncies que estan col·laborant: 
professorat, alumnes, AMPA, PAS i Ajuntament. 

 
 Finalment manifesta el seu desacord davant la proposta d’enquibir 2 grups més 

i considera que no s’haurien de prioritzar els aspectes estètics per damunt dels 
pedagògics, encara que sense deixar de treballar-los. 

 
 El regidor manifesta que l’estètica ajuda però que es prioritzarà sempre els 

aspectes pedagògics. 
 

 El president de l’AMPA de l’Institut manifesta que cal treballar de forma àgil les 
possibles solucions. Actualment no es tenen dates per a la subsanació dels 
problemes apuntats. 

 
 El regidor contesta que un cop acabat l’estudi es reclamaran les actuacions 

amb el seu calendari al Departament 
 

 La Sra. Oliveras manifesta que no es pot admetre el nombre de grups que es 
proposen per al curs vinent ni l’augment de les ràtios quan queda palès que el 
centre ja fa un sobreesforç. Hi ha una necessitat urgent d’aportar solucions i 
que aquestes no siguin a mitges. 

 
 El director de l’Escola Lola Anglada proposa fer prevaldre la opinió del CEM 

davant del Departament. Que no s’adoptin mesures extremes que acabin 
considerant-se com a “normals”. Vigilar la forma en que es donen les 
informacions perquè la gent fa córrer les informacions via “ràdio macuto”. 
Procurar que les opinions estiguin molt consensuades i anar tots a una. Els 
alumnes són el més important i es mereixen l’esforç del professorat i del 
municipi. 
 

 El Sr. Balboa es manifesta d’acord amb tot el que s’ha dit, recollint les 
actuacions a través del CEM i, si cal, proposa celebrar un nou consell abans de 
final de curs.  

 
 
Sisè .- Torn obert de paraules 
Es proposa la creació d’una comissió per treballar la Zonificació del municipi. La 
composarien 2 directors/es, 2 mestres, 2 representants de pares i 2 tècnics municipals  
 
La Sra. Anna Tuà i la Sra. Salut Pastor informen que s’està treballant en la realització 
de la 2ª Mostra Nacional de Cançó Improvisada. L’activitat es portarà a terme a Sant 
Quirze el dia 18 de maig.  S’explica en què consisteix el projecte que ja s’està portant 
a terme a l’Institut. Informen també que ho proposen a les escoles de primària ja que 
és una activitat que s’està fent arreu de Catalunya amb la col·laboració del professorat 
de música. L’alumnat treballa el lèxic, l’estrofa, la rítmica, la mètrica, l’expressió, la 
inventiva, el llenguatge musical, l’ improvisació ... S’ofereix un taller per al professorat 
de les escoles que hi estiguin interessades.  
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El Sr. Ferragut de l’Escola d’Adults convida a participar de les activitats programades 
amb motiu del 30 aniversari de l’Escola. S’ofereix una exposició i una obra de teatre el 
dia 25 d’abril. 
 
Sl Sr. Rius, de l’Escola Municipal de Música, informa del Cicle de concerts familiars 
que s’està portant a terme. Queden encara 3 concerts, segons el programa que s’ha 
repartit i que es troba al web i demés espais d’informació musical. 
Ofereix també el projecte d’Activitats extraescolars de música que es poden oferir en 
horari de migdies. Ofereixen una reunió per a parlar-ne més detalladament. 
 
El regidor informa que en nom del CEM es fa un reconeixement als 3 membres del 
professorat que es jubilen: Lluïsa Perich .. i Jaume ... de l’Escola El Turonet i Jesús ... 
de l’Institut. 
 
Igualment es fa el reconeixement a l’Escola d’Adults pels seus 30 anys d’escola i a 
l’Escola Pilarin Bayés pel seu 25 aniversari. 
 
El director de l’Escola Pilarin Bayés informa que a part de la celebració del dia 8 de 
maig s’han programat 2 jornades de portes obertes, els dies 9 i 10 de maig. 
 
El regidor Sr. Balboa dóna les gràcies a tots els assistents per la seva participació i 
pels consensos als que s’ha arribat per a la redacció del manifest, el que es presentarà 
a la Junta de Portaveus, ia amb l’acord final de sol·licitar reunió a la direcció dels 
Serveis Territorials. 
 
No havent-hi més temes per tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 21,35 h. 
 
 
La secretària       Vist-i-plau 
 
 
 
 
 
Montse Pons Ollé      Edelmiro Balboa Blanco 
 
 
 
 
 

Acta aprovada al CEM del dia 17-7-13      


