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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 3 DE DESEMBRE  DE 2020 
 
A la ciutat de Girona, el dia 3 de desembre de 2020, a les 16:00h, virtualment (Reunió 
online) i sota la presidència d’Adam Bertran, en absència de la Sra. Marta Madrenas, 
presidenta de la Comissió Permanent del Consell,  es reuneix aquesta comissió amb 
l’assistència dels membres que es relacionen a continuació: 
 
Assistents: Adam Bertran, Pere Albertí, Joaquim Ruhí, Raquel Duran i Pilar Marco. 
 
S’excusen: Francesc Martí i Eva Palau.  
 
No assisteixen: Miquel Camós Colom. 
 
Practica la secretaria: Montserrat Roca 
 
Comença la sessió amb la benvinguda als assistents. Es passa, llavors, als diferents 
punt de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 15 d’octubre de  

2020 (doc. adjunt) 

S’aprova la proposta de resum per assentiment dels membres.  
 

2. Informació del treball de les comissions 

Pren la paraula la Sra. Montse Roca qui passa a explicar el treball desenvolupat per la 
Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat. 
 

Comissió Relacions Educació i Ciutat i Comunicació 

El 25 de setembre va finalitzar el termini per a la presentació de projectes a la beca, es 
van presentar 3 projectes: 
 
 - Aprendre a l’hort a l’escola (Fundació Drissa) 
 - T’acompanyo (Salesians Sant Jordi PES Girona) 
 - Joves Gironins (Salsa Jove) 
 
El passat 27 d’octubre de 2020 va tenir lloc la resolució de la Beca Joaquim Franch. 
La Comissió Avaluadora estava formada per la Sra. Rosa Maria Falgàs, Sra. Roser 
Batllori, Sr. Josep Duran, Sra. Glòria Esteve Planella, Sra. Ànnia Pons de Ciurana, 
Sra. Susana Arboleas, Sr. Lluís Puigdemont i el Sr. Francesc Cayuela, actuant de 
secretària amb veu i sense vot Sra. Montserrat Roca. 
 
Es va valorar cadascun dels projectes presentats, identificant-ne aquells aspectes que 
caracteritzaven el sentit i l’orientació de la Beca, la capacitat de promoure accions que 
afavorissin l’educació cívica, la convivència ciutadana, la capacitat d’innovació 
metodològica i de contingut de la proposta, la transversalitat i del treball en xarxa.  
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Des de la Comissió es va proposar i, així presenten Proposta d’acord, atorgar la beca 
a dos dels tres projectes presentats, repartint els 6.000 de la beca: 
 
“Aprendre l’hort de l’escola”, presentat per l’Associació Drissa, l’import sol·licitat de 
2.941,985€. 
 “T’acompanyo” de Salesians Sant Jordi – PES Girona, els 3.058,015€ restants, per 
tractar-se de dos projectes inclusius i emmarcats dins del marc educació 360.  
Ambdós projectes inclouen un treball per a la divulgació i el coneixement de la figura 
de Joaquim Franch. 
 
Per altra banda, el dimecres dia 25 de novembre, d’acord amb les noves 
recomanacions, es va tenir que posposar la 1a sessió del Cinefòrum organitzada per la 
Comissió amb la col·laboració del Museu del Cinema. 
Tot i haver-ne fet la difusió i ja tenir gent inscrita, les instruccions de darrera hora van 
forçar l’ajornament de la sessió.  
 
Pren, llavors, de nou la paraula el Sr. Adam Bertran qui passa a explicar el treball de la 
Comissió de Planificació.  
 
Comissió Planificació Escolar i Equipaments 
 
La Comissió s’ha reunit varies vegades a fi de treballar tres punts: 
-El nou mapa de zonificació escolar 
-Criteris de la Comissió de garanties d’admissió per a l’assignació de la matrícula viva 
-Proposta en relació a la programació de l’oferta de places escolars curs 2021-22. 
Així es va trobar el 12 de novembre, el 17 de novembre i el passat dijous 23 de 
novembre de 2020. 
Resultat d’aquestes reunions, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
presenta 3 propostes d’acord que ha estat perfilant fins a dia d’avui via correu 
electrònic. 

- Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació a la zonificació 
centres educatius d’infantil i primària curs 2021-22. 

- Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació a la programació 
de l’oferta de places escolars curs 2021-22 

- Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació als criteris 
d’assignació de la Comissió de Garanties d’Admissió. 

   
3. Propostes d’acord a presentar al Plenari 10 de desembre de 2020 

 

 2.1 Comissió permanent 

  2.1.1 Proposta d’acord per a l’aprovació de la memòria 2019-2020 

2.1.2 Proposta d’acord en relació a nous nomenaments de membres del 

Consell 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 
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2.2.1 Proposta d’acord per a la resolució de la 19a convocatòria Beca 

Joaquim Franch 

 2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació a la 

zonificació centres educatius d’infantil i primària curs 2021-22. 

2.3.2 Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació a la 

programació de l’oferta de places escolars curs 2021-22. 

2.3.3 Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació als 

criteris d’assignació de la Comissió de Garanties d’Admissió 

 

 
2.1.1 PROPOSTA D’ACORD PER A L’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA 2019-2020  
 
 
La Comissió Permanent presenta en la memòria 2019-2020 un recull de les activitats i 
actuacions que ha realitzat el CEM al llarg del passat curs escolar. 
 
S’han recollit aspectes referits a: 
 

1. Els objectius proposats per al curs 2019-2020 
2. L’activitat del Ple i la de les comissions de treball i l’evolució comparativa de la 

participació dels membres del CEM. 
3. Les activitats que en caràcter ordinari o extraordinari s’han realitzat. També hi 

ha una relació de notícies del CEM publicades a la premsa al llarg d’aquest 
curs escolar. 

4. Hi consta la relació dels acords aprovats durant aquest curs i que estan a 
disposició de tothom a la web del CEM, així com la relació de membres que 
han format part del CEM durant el curs escolar 2019-2020 

 
 
Es proposa: 
 
1. “Aprovar la memòria corresponent a les activitats i actuacions del Consell 
Municipal d’Educació del curs 2019-2020”. 
 
 
Caldria ara acordar la renovació de membres que tenim pendent de les darreres 

eleccions aprovades en el Ple del 16 de juliol de 2020. Així, des de diferents àmbits, 

ens han notificat canvis de càrrecs que comporten, alhora, canvis de designacions al 

CEM. 
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Tal i com s’estableix al reglament del CEM al punt “8.2. Es perd la condició de membre 

per renúncia expressa, per pèrdua de la representació del sector, per cessament 

disposat per la presidència dels membres designats o per canvi de persones en el 

càrrec. Es pot continuar essent membre del Consell fins a la convocatòria d'eleccions 

quan es donin el segon o el quart supòsit, i amb el vistiplau de la persona interessada.”  

Així, la Sra. Carmen Vazquez, representant del sector de “Reconegut Prestigi”, ha 

notificat la seva renúncia per trasllat laboral comunicant, alhora, la possibilitat de 

representació per mitjà del Sr. Jaume Susin, actual president del Corte Inglés de 

Girona. Caldria valorar ara si considerem oportuna aquesta designació. 

Per altra banda, l’associació gironina de teatre El Galliner ha notificat el canvi de 

representant al Consell, designant al Sr. Isidre Hernandez Ferrandiz, com a 

representant de l’entitat. Caldria, doncs, designar-lo dins dels ensenyaments no 

reglats, com a membre del Consell Municipal d’Educació. 

S’aprova doncs pels membres de la Comissió i es concreta la Proposta d’Acord. 

La proposta a presentar des de la Comissió Permanent seria: 

 
2.1.2 PROPOSTA D’ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE MEMBRES DEL 
CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  
 
En el Plenari del Consell Municipal d’Educació, de data 16 de juliol de 2020, es van 
nomenar els nous membres del Consell que ho eren per designació i que ens havien 
notificat els diferents sectors.  
Atès que l’associació gironina de teatre El Galliner, dels ensenyaments no reglats,  ha 
notificat el canvi de representant al Consell així com la Sra. Carmen Vázquez, com a 
persona de reconegut prestigi, ha comunicat el seu trasllat laboral i rebudes les noves 
propostes de designació, 
 
 
Es proposa: 
 

1. “Nomenar al Sr. Isidre Hernandez Ferrandiz, representant dels ensenyaments 
no reglats, com a membre del Consell Municipal d’Educació. 

2. Nomenar al Sr. Jaume Susin Molins, representant persona de reconegut 
prestigi, com a membre del Consell Municipal d’Educació.  

3. Notificar l’acord a les persones afectades.” 
 
 
En relació a les eleccions al Consell, els centres, atesa la situació de la pandèmia i 
d’acord amb el Departament han ajornat les eleccions als Consells Escolars: La 
resolució diu: 
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“Ajornament de les eleccions per a la renovació dels consells escolars 
 
Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius 
les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l'accés de 
moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius.  
 
Enguany el Departament d'Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha 
pres la resolució d'ajornar per un any la convocatòria d'eleccions per a la renovació 
parcial dels consells escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i 
preservar l'escola com un entorn segur.  
 
Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de 
renovació, se'ls prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions 06/11/2020 ” 
 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici/nota-premsa/consells-escolars 
 
Caldria  decidir si, seguint els mateixos criteris i atenent-nos a la situació de pandèmia 
en la que ens trobem s’ajornen les eleccions o bé esperem de cares al primer trimestre 
de l’any 2021. S’acorda de, cas que la normativa ho permeti, renovar un any més els 
membres i ajornar les eleccions un any més. 
Es passa a la següent proposat d’acord: 
 
2.2.1 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ PER 
ATORGAR LA BECA JOAQUIM FRANCH. RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 
2019.  
 
La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la 
Comissió de Comunicació i Relacions Educació i Ciutat  del Consell presents a la 
sessió i la Sra. Roser Batllori, es va reunir el proppassat dia 27 d’octubre de 2020 a 
l’Ajuntament de Girona per valorar els 3 projectes presentats i resoldre la convocatòria 
proposant el premi a un dels projectes presentats. 
 
La Comissió Avaluadora estava formada per la Sra. Rosa Maria Falgàs, Sra. Roser 
Batllori, Sr. Josep Duran, Sra. Glòria Esteve Planella, Sra. Ànnia Pons de Ciurana, 
Sra. Susana Arboleas, Sr. Lluís Puigdemont i el Sr. Francesc Cayuela, actuant de 
secretària amb veu i sense vot Sra. Montserrat Roca. 
 
Es va valorar cadascun dels projectes presentats, identificant-ne aquells aspectes que 
caracteritzen el sentit i l’orientació de la Beca, la capacitat de promoure accions que 
afavoreixin l’educació cívica, la convivència ciutadana, la capacitat d’innovació 
metodològica i de contingut de la proposta, la transversalitat i el treball en xarxa.  
 
 
En base al treball realitzat que recull l’acta de la Comissió Avaluadora, annexa a la 
proposta, es proposa: 
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1.   “Atorgar la dinovena convocatòria de la Beca Joaquim Franch als projectes 
següents: 
 
“Aprendre l’hort de l’escola”, presentat per l’Associació Drissa, l’import sol·licitat de 
2.941,985€ i “T’acompanyo” de Salesians Sant Jordi – PES Girona, els 3.058,015€ 
restants, per tractar-se de dos projectes inclusius i emmarcats dins del marc educació 
360. Ambdós projectes inclouen un treball per a la divulgació i el coneixement de la 
figura de Joaquim Franch.  

 
 
2. Encarregar a la Comissió de Comunicació i Relacions Educació - Ciutat del Consell 

Municipal d’Educació el seguiment del desenvolupament dels projectes becats”. 
 
 
 
2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments  

 
2.3.1 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN 
RELACIÓ A LA ZONIFICACIÓ CENTRES EDUCATIUS D’INFANTIL I PRIMÀRIA  
CURS 2021-22 
 
La Comissió de Planificació Escolar i Equipaments per tal d’afavorir la lluita contra la 
segregació escolar i facilitar l’equitat escolar en l’accés i en el resultat,  proposa: 
 

Proposa:  

 
1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:  

 
 

1.1. Aprovar el nou mapa escolar amb la següent zonificació: (doc Annex)  

2. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació i 
Ajuntament de Girona.” 
 
 

2.3.2 PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA 
DE PLACES ESCOLARS CURS 2021-22 
 
La Comissió de Planificació ha destinat unes quantes sessions de treball a valorar 
l’estat d’escolarització actual i les dades de padró per poder fer una proposta entorn a 
l’oferta del curs 21-22 d’educació infantil i primària especialment de places de P3, 
partint de les consideracions següents: 
 

1- L’acord, aplicat els darrers cursos, de les direccions dels centres de primària 
públics amb el Departament d’Educació (Inspecció) d’ajustar l’oferta aplicant en 
alguns centres públics de dues línies la rotació de grups bonys de menys (a 
partir d’ara es farà servir l’expressió de grup-clot). 
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2- El Marc del pacte de ciutat per a combatre la segregació escolar en el qual es 

fa referència a fer una programació d’oferta ajustada a les necessitats per 
facilitar l’equilibri i equitat en l’accés a l’escolarització per evitar que es donin 
desajustaments entre centres educatius. 
 

3- L’expectativa de millora que genera l’aprovació del Decret d’admissió prevista 
en els propers mesos. 
 

4- L'oportunitat de la davallada de la natalitat per afavorir mesures educatives de 
millora de la qualitat singularitzant les ràtios. 
 

5- La conveniència d’establir un acord de ciutat entre els diferents sectors i les 
diferents administracions 
 

 
Es proposa: 
 

1. “Presentar a l’Administració les següents demandes:  
 

- Reiterar  l'oportunitat d'aprofitar la davallada de la natalitat per a 
baixar les ràtios, establint un acord de ciutat a: 

 
Centres d’Alta i de Màxima Complexitat 18 
Centres Públics 22 
Centres Concertats 23 
 

2. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació i 
Ajuntament de Girona.” 

 
 

2.3.4 PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN 
RELACIÓ ALS CRITERIS DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES D’ADMISSIÓ EN LA 
MATRÍCULA VIVA 
 
La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar les dades facilitades pel 
Departament en relació als criteris que la Comissió de Garanties d’Admissió utilitza en 
l’assignació de la matrícula viva i amb l’objectiu de reduir la segregació escolar i 
garantir l’equilibri als centres: 

Proposa:  

 
1. “Aplicar els criteris a partir de l’ordre de prioritat següent: 

 
1 El nombre de NESE del curs/centre i tipologia de NESE  
2 Tipologia de places (NESE/ordinaris)  
3 La resta es considerarà sense un ordre de priorització: 
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 Les places vacants als centres. No s’ampliarà les ràtios si a la zona 
hi ha un centre amb vacants, excepte en casos excepcionals o per 
equilibrar les assignacions 

 Les peticions de centres presentades per la família de l’alumnat.  
 Circumstàncies familiars (domicili, germans, …)  
 Les característiques del grup classe al qual 

s’assigna.  
 El nombre d’assignacions realitzades darrerament 

als centres.  
 

Durant la matrícula viva no es realitzen canvis de centre, excepte en casos 
excepcionals derivades de:   

 Situacions sòcio-econòmiques  
 Situacions judicials  
 Situacions que generin conflictes amb implicació emocional de 

l’alumne i que, havent estat treballades prèviament al centre amb 
altres professionals, no es resolen. Els motius han d’estar avalats 
pels professionals del Departament d’Ensenyament.  

 Alumnes empadronats a Girona que provenen d’un centre privat i 
volen accedir a una plaça del Servei Públic d’Educació 

 
Totes aquestes situacions hauran de tenir l’informe dels professionals implicats 
(servei públic) 

 
 
 

2. Trametre aquest acord a les següents institucions: SSTT d’Educació i 
Ajuntament de Girona.” 
 

 
 
4.  Preparació de la sessió plenària del Consell 

 

Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 16 de juliol de 
2020 (document. adjunt) 
 

 2. Treball de les comissions i propostes d’acord 

 2.1 Comissió permanent 

  2.1.1  Proposta d’acord per a l’aprovació de la memòria 2019-2020 

2.1.2 Proposta d’acord sobre nous nomenaments de membres del 

Consell 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 
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2.2.1 Proposta d’acord resolució 19a convocatòria Beca Joaquim 

Franch 

  2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació a la 

zonificació centres educatius d’infantil i primària curs 2021-22. 

2.3.2 Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació a la 

programació de l’oferta de places escolars curs 2021-22. 

2.3.3 Proposta d’acord del Consell Municipal d’Educació en relació als 

criteris d’assignació de la Comissió de Garanties d’Admissió 

3. Informació diversa 

4. Torn de preguntes 

 

5. Informació diversa 

 

6. Torn obert de paraules 

 

No hi ha més intervencions. 
 
Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 16:30h es dóna la reunió 
per acabada. 
 
 
 
EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 261 a 269 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 20 
d’abril de 2021. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 
 

 
 


