A la vila d’Abrera, essent les 18 hores del dia 20 de març de 2019, es reuneixen a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, prèvia citació i per a la celebració de sessió ordinària a
la que fa referència l’article 17 del Reglament d’Organització i Funcionament del
Consell Escolar Municipal d’Abrera, els següents membres:
President:
Jesús Naharro Rodríguez

Alcalde (PSC)

Vicepresidenta:
Miquel Tomàs Tomàs

Regidor d’Ensenyament (ERC)

Vocals:
Joaquín Eandi Cuttica
José Andrés Martín Álamo
Mónica Lorente Gil
Francesc Xavier Serret Marsiñach
Francisco Sánchez Escribano
Anna Delgado Bellido
Consol Huerga Muscat
Judith Gonell Molano
Núria Grima Peña
Tània Pardo García
Beatriz Ordóñez Lara
Auxi Pérez Repilado
Tania Megias Xubet
Neus Vives Rosich
M. José Izquierdo Álvarez
Marga Aparicio Giró
Mireia Soler Casalta
M. Ángeles Rodríguez Caro
Montse Alarcón Mejorado
Joaquin Santos Expósito
Josep Blázquez Fassier
Layla Moratalla Torres
Montse Morales del Pino
Lluís Estragués Ferrer
Eva Escriche Medina
Joan Marcó Montiel

Regidor Abrera en Comú i suplent C. B. V.
Regidor AdA
Regidora C´s
Regidor ERC
Regidor PSC
Directora Llar Infants privada Quitxalla
Directora Escola Josefina Ibáñez
Directora Escola Ernest Lluch
Directora Escola F. Platón i Sartí
Educadora Escola Bressol Municipal Món Petit
Educadora Llar Infants privada Quitxalla
Mestra Escola Josefina Ibáñez
Mestra Escola Ernest Lluch
Mestra Escola F. Platón i Sartí
Professora Institut Voltrera i suplent C. A. B.
Mare Llar Infants privada Quitxalla
Mare CEC Escola Josefina Ibáñez
Mare CEC Escola Ernest Lluch
Mare CEC Escola F. Platón i Sartí
Pare AMPA Institut Voltrera
Pare Escola Municipal de Música
Alumna Institut Voltrera
Alumna Institut Voltrera
Alumne Escola Municipal de Música
Conserge Escola F. Platón i Sartí
Conserge Institut Voltrera

Excusen la seva assistència la resta de membres vocals.
Secretària:
Maria Edo Julià
S’inicia la sessió ordinària del CEM corresponent al 2n trimestre del curs escolar 20182019.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DEL 20 DE MARÇ DE 2019

Primerament, l’Alcalde i president del CEM i el regidor d’Ensenyament i vicepresident
del CEM donen la benvinguda a tots els presents.
Per continuar, es procedeix a tractar els assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA:

1r PUNT. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 07.03.2018
2n PUNT. Canvis de membres del Plenari del CEM
3r PUNT. Ratificació de membres de la Comissió Permanent
4t PUNT. Preinscripció i matrícula curs 2019-2020:
- Grups ofertats
- Informacions sobre ampliació institut i oferta cicles formatius
- Signatura pacte contra la segregació escolar
5è PUNT. Calendari escolar escoles i institut 2019-2020 (fixar dies de lliure disposició)
6è PUNT. Projectes educatius:
- #aquiproubullying
- CuEmE
- Teatre escolar
- Projecte educatiu Abrera (2n fòrum educatiu)
7è PUNT. Proposta data propera sessió Plenari (dimecres 03.07.2019)

1r PUNT. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 07.03.2018
La secretària del CEM fa la lectura de la de l’acta de la sessió del 7 de març de 2018 i
s’aprova per unanimitat. Es demana que s’avanci l’acta als membres, prèviament a la
sessió en què s’hagi d’aprovar.
2n PUNT. Canvis de membres del Plenari del CEM
La secretària del CEM explica que, amb motiu del procés electoral per renovar els
membres dels consells escolars dels centres públics a finals del 2018, han canviat
alguns membres del Plenari del CEM. El nomenament i cessament dels vocals
corresponents s’ha efectuat en data 22.01.2019, per Junta de Govern, d’acord amb
l’article 13 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal
d’Abrera.
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8è PUNT. Sobrevinguts

3r PUNT. Ratificació de membres de la Comissió Permanent
Després dels canvis d’alguns membres del Plenari, es ratifiquen els membres de la
Comissió Permanent.
4t PUNT. Preinscripció i matrícula curs 2019-2020:
- Grups ofertats
- Informacions sobre ampliació institut i oferta cicles formatius
- Signatura pacte contra la segregació escolar
La secretària del CEM, amb la projecció en powerpoint (diapositiva 2), introdueix
aquest punt donant informacions dels nivells de P3 i de 1r d’ESO. Concretament, del
nombre d’empadronats i del nombre de grups ofertats per a la preinscripció del curs
2019-2020 (5 grups per a P3 i 6 grups per a 1r d’ESO).
Quant a educació secundària, l’Alcalde explica les novetats pel que fa a l’ampliació de
l’institut. Tal com s’ensenya amb la projecció en powerpoint (diapositiva 3), l’ampliació
per a ESO/Batxillerat és de 12 aules grans, 3 aules de desdoblament i 3 aules de
tutoria. I l’ampliació per ofertar els cicles formatius consisteix en 2 aules.
El José Andrés, regidor, pregunta si s’optarà per a un cicle formatiu determinat.
L’Alcalde diu que s’està pensant en: comerç vinculat a la logística i
instal·lacions/manteniment.

La M. Ángeles Rodríguez, mare de l’Escola Ernest Lluch, pregunta la data d’inici de
l’institut ja ampliat. L’Alcalde explica que ara s’ha de signar el conveni, que
l’Ajuntament està a l’espera i no s’aventura a donar una data ja que ara és el
Departament d’Ensenyament qui ha de fer el pas. El Joaquin Santos, pare de l’AMPA
de l’institut, pregunta per la signatura del conveni. Concretament, si els darrers canvis
en el projecte retardaran la signatura. L’Alcalde explica que els canvis es van fer un
mes després de la visita del conseller a Abrera, que ara s’està recalculant el cost amb
els canvis (inclusió aules cicles formatius). I afegeix que l’oportunitat d’incloure dos
cicles de grau mitjà no la podem deixar escapar.
El Lluís Estragués, alumne de l’Escola Municipal de Música, pregunta qui assumeix el
cost de l’ampliació. L’Alcalde explica que és la corporació qui avança els diners.
El Xavier Serret, regidor, afegeix que amb només un any hi ha hagut molts canvis i
molt rellevants.
La M. José Izquierdo diu que tenim 5-6 línies en un centre pensat per 2-3 línies, que
les aules són petites, algunes molt petites i que l’estudi s’ha de fer molt bé.
L’Anna Delgado, directora de la Llar Infants privada Quitxalla, felicita a l’Ajuntament per
la fita assolida i comenta que l’oferta, gràcies a l’ampliació, no només afavorirà Abrera
sinó també l’alumnat de municipis propers que ara s’han de desplaçar força per cursar
cicles formatius.
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La M. José Izquierdo, professora de l’institut, pregunta si el centre, amb l’ampliació
plantejada, perdria pati. Se li respon que una part, però no molt significativa.

El Joaquin Santos proposa que el projecte estigui més obert als ciutadans, als
treballadors del centre… en el sentit de poder tenir en compte la seva opinió i treballar
conjuntament els petits detalls. L’Alcalde comenta que hi ha uns canals i que el
director, evidentment, participa activament en el projecte. Hi ha una comissió mixta de
treball.
Respecte el pacte contra la segregació escolar, el José Andrés pregunta quina és la
intenció de l’equip de govern. L’Alcalde diu que es vol estudiar detingudament. Surt el
tema del transport escolar i la necessitat potser d’estudiar la possibilitat del transport a
les tres escoles. L’Alcalde diu que farà arribar la inquietud al Consell Comarcal. També
surt el tema de valorar la zona única per a Abrera.
5è PUNT. Calendari escolar escoles i institut 2019-2020 (fixar dies de lliure disposició)
L’Ajuntament aprovarà els festius locals del 2020 més endavant. Els centres educatius
(escoles i institut) es posaran d’acord per fixar els dies de lliure disposició.
6è PUNT. Projectes educatius:
- #aquiproubullying
- CuEmE
- Teatre escolar
- Projecte educatiu Abrera (2n fòrum educatiu)
La secretària del CEM, amb la projecció en powerpoint (diapositives 4 a 6), explica els
projectes educatius: #aquiproubullying, CuEmE, Teatre escolar i Projecte educatiu
Abrera.
Pel que fa al programa #aquiproubullying, el Joaquin Santos parla de la necessitat de
formar en la prevenció de l’assetjament escolar a les entitats esportives, lúdiques… Se
li respon que es valorarà introduir aquesta formació el curs vinent.

L’Ajuntament proposa fer el proper Plenari el dimecres 3 de juliol de 2019. En general,
els centres educatius no veuen viable aquesta data perquè ja ha finalitzat el curs i el
mes de juliol té una dinàmica de funcionament diferent als centres. Com alternativa, es
proposen noves dates: dimecres 19 o 26 de juny.
8è PUNT. Sobrevinguts
No hi ha sobrevinguts.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 19.50 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 20 de març de 2019.

La secretària

Maria Edo Julià

Vist i plau
L’Alcalde,

Jesús Naharro Rodríguez
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7è PUNT. Proposta data propera sessió Plenari (dimecres 03.07.2019)

