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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 20 D’ABRIL  DE 2021 
 
A la ciutat de Girona, el dia 20 d’abril de 2020, a les 13:00h, 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 i Pere Albertí  
 
S’excusen: Eva Palau i Francesc Martí 
 
No assisteixen: Joaquim Ruhí, Raquel Duran, Pilar Marco i Miquel Camós Colom. 
 
Practica la secretaria: Montserrat Roca 
 
Comença la sessió amb la benvinguda als assistents. Assisteix en veu i sense vot, la 
Sra. Rosor Rabasseda . Es passa, llavors, als diferents punt de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 3 de desembre 

de  2020 (doc. adjunt) 

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

2. Informació del treball de les Comissions 

Pren la paraula el Sr. Àdam Bertran 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 passat 4 de març va tenir lloc la darrera Comissió. En aquesta hi van assistir les 
dues entitats guanyadores de la 19a beca Joaquim Franch a fi de presentar els 
projectes guanyadors: 
 
 -  Aprendre a l’hort a l’escola (Fundació Drissa) Sra. Nùria Martínez i el Sr.Aniol 

- T’acompanyo (Salesians Sant Jordi PES Girona) Sra. Fina Espinosa i Clara 
Soldevila 

  
A més, la Sra. Dolors Reig, presidenta de l'Associació d'Amics de la Unesco de Girona 
va presentar a la Comissió els projectes i activitats que desenvolupaven des de l’entitat 
a fi de trobar alguna proposta de col·laboració.  
Es van valorar les propostes rebudes a la Secretaria del Consell en relació a les 
possibles modificacions de les bases de les subvencions adreçades als centres 
educatius a fi de promoure l’equitat en l’educació. Així, el Sr. Lluís Puigdemont de 
l’entitat Sergi va proposar unes noves línia de subvenció en el marc de les activitats 
extraescolars, projecte educació 360: 
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 Ajudes per implementar accions en coordinació amb l'aliança Educació 360, a 
nivell d'escola-barri. 
  

 Ajudes per activitats comunitàries de l'escola/institut al barri, organitzat 
conjuntament amb l'AFA, AV, entitats culturals, esportives, socials... 

No va haver-hi però cap proposta concreta de modificació considerant-se quelcom 
molt específic dels centres educatius. Des de la Secretaria, es va fer arribar al 
representant de la direcció de centres educatius membre de la Comissió, Susanna 
Arboleas, les diferents convocatòries a fi de poder-ho vehicular a través de les 
reunions de les direccions dels centres educatius. Es van fer arribar les propostes i 
valoracions que seran recollides a fi de modificar les bases i presentar-les a aprovació 
de Ple Municipal.  
Es va recordar la data del proper Cinefòrum, dimarts 20 d’abril de 2021, a les 17:00h, 
al Cinema Truffaut amb la projecció de la pel·lícula “El Cisne Negro” i la participació 
del Sr. Sergi Garcia com a ponent de la sessió. 
Per altra banda i recollint la proposta del Teatre Municipal de Girona, es va proposar 
de fer el següent Cinefòrum en col·laboració amb el Teatre. Aquest està previst pel 
dimecres 27 d’abril, a les 17:00h al cinema Truffaut amb la projecció del documental 
“Camí a l’escola”, la conducció del debat anirà a càrrec de la Sra. Dolors Reig. Aquest 
acompanyaria a l’obra de teatre representada per la companyia “Campi qui pugui” el 
diumenge següent, 2  de maig de 2021, al Teatre Municipal.  
 
Comissió Planificació Escolar i Equipaments 
 
La Comissió s’ha reunit varies vegades des de la celebració del darrer Ple, el 10 de 
desembre de 2020: 
-El 12/02/2021 a fi de valorar les dades de la oferta curs 2021/22 
-El 03/03/2021 per a la lectura del nou Decret d’admissió 11/2021 del 16 de febrer. 
-El 13/04/2021 valoració resultats preinscripció curs 2021/22. 
Resultat d’aquestes reunions, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 
presenta una proposta d’acord que ha estat perfilant fins a dia d’avui via correu 
electrònic. 

- Proposta d’acord en relació al seguiment del procés de preinscripció i 
matriculació del curs 2021-22 d’educació infantil, primària i d’educació 
secundària obligatòria: valoració dels primers resultats 

 
 

3. Propostes d’acord a presentar al Plenari 26 d’abril de 2021 

  2.1 Comissió Permanent 

2.1.1 Proposta d’acord en relació a la renovació parcial dels membres 
del Consell Municipal d’Educació 
2.1.2 Proposta d’acord en relació a nous nomenaments de membres del 
Consell 
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2.1.3 Proposta d’acord en relació a la petició de l’autorització de l’ús 
d’imatge als membres del CEM 

2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’acord en relació al seguiment del procés de 
preinscripció i matriculació del curs 2021-22 d’educació infantil, primària 
i d’educació secundària obligatòria: valoració dels primers resultats.  
 

 
Comissió Permanent 
 
PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ A LA RENOVACIÓ PARCIAL DELS 
MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL EDUCACIÓ CURS 2020-21  
 
 
Segons el que disposa el Reglament del Consell, aprovat en sessió Plenària del 30 de 
gener de 2020 i pel ple de l’Ajuntament del 9 de març de 2020, cada curs i abans del 15 
de maig es convoquen eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants 
per haver finalitzat els dos cursos de mandat.  
 
Enguany el procés de renovació parcial dels membres del CEM afectaria als 
representants dels sectors que ho són per elecció.  
D’acord amb el punt 8.5 del Reglament del Consell, a efectes electorals i de renovació, 
els representants dels sectors que ho són per elecció afectaria als “Membres que ho són 
com a representants dels consells escolars de centre: afecta els sectors de famílies, 
alumnes, mestres i professors, personal d’administració i serveis i personal d’atenció 
educativa. 
Per aquesta fi, cada curs i durant el primer trimestre (o després de les eleccions a consell 
escolar de centre), el Departament d'Ensenyament proporciona al Consell Municipal 
d’Educació un cens dels membres dels consells que configuraran el cos d'electors de 
cada sector.”  
 
Atès que, des del Departament d’Educació i atesa la situació de la pandèmia a 
Catalunya, s’ha pres la resolució d‘ajornar per un any la convocatòria de les eleccions 
dels membres dels Consells Escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la 
població i preservar l’escola com un entorn segur, tal i com s’estableix a la Resolució 
EDU/2997/2020, de 19 de novembre, per la qual s'acorda ajornar les eleccions per a la 
renovació dels membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts 
amb fons públics i es prorroga el mandat dels membres objecte de renovació.  
 
Atès que el cens dels membres que configuraran el cos d’electors per sectors serà doncs 
el mateix que el cens del curs 2018-19,  es proposa: 
 
 “1. Ajornar el procés de renovació parcial dels membres del CEM dels 

representants dels sectors que ho són per elecció i prorrogar el seu mandat fins a 
la celebració de les noves eleccions. 
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2. Notificar l’acord a les persones afectades.” 
 
 
Comissió Permanent 
 
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 la Federació de Pares i Mares d’Alumnes FAPAC, dels representants del 
sector de Pares i Mares, ha notificat el canvi de representant al Consell, essent baixa 
el Sr. David Arenas, així com el Sr. Jaume Susín Molins ha notificat la seva renúncia 
per jubilació laboral i rebudes les noves propostes de designació, 
 
 
Es proposa: 
 

1. “Nomenar a la Sra. Raquel Granell Cabassa, representant del sector de Pares i 
Mares, com a membre del Consell Municipal d’Educació. 

2. Nomenar a la Sra. Carme Vázquez, representant persona de reconegut 
prestigi, com a membre del Consell Municipal d’Educació.  

3. Notificar l’acord a les persones afectades.” 
 

Comissió Permanent 
 
PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA SOLICITUD PER L’AUTORITZACIÓ D’ÚS 
D’IMATGE DELS MEMBRES DEL CEM  
 
La representació com a membre del Consell Municipal d’Educació de Girona requereix 
de l’assistència de les persones designades a les sessions de treball, Comissions, 
Plens i activitats que es realitzen durant el curs escolar. 
Durant les sessions es preveu que es recullin imatges amb la finalitat de  poder fer 
difusió de la seva  tasca com a espai de participació. Les imatges, fotografies i vídeos, 
es podran veure en diferents suports digitals. 
Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i 
familiar i a la pròpia imatge, l’Ajuntament demana el consentiment per poder publicar 
les  fotografies on apareguin les imatges dels membres participants. 
 
Per aquest motiu es proposa: 
 
 

1. “Sol·licitar als membres del Consell l’autorització de l’ús d’imatge d’acord 
amb el document annexat”  
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Nom i cognoms: _______________________________________   DNI: 
____________________,Telèfon: ________________________________________ 
Adreça electrònica: ________________________________________________________ 

 
 

 
 Autoritzo a l’Ajuntament de Girona a l’ús de les dades personals facilitades en 

aquest document per la comunicació relacionada exclusivament amb el 

Consell Municipal d’Educació de Girona i les seves activitats. 

 

 

  Autoritzo a que la meva imatge pugui aparèixer en fotografies i vídeos 
d’activitats relacionades amb el Consell Municipal d’Educació de Girona. 

 
 
 
 
Signatura: 
 
 
Girona, __________________d  _______________2021. 

La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització 
d’aquesta activitat. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre 
consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi. 
L’Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable 
per a la correcta gestió de l’aquesta activitat. 
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el 
cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-
Girona) o Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a 
www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 
Comissió Planificació Escolar i Equipaments 
 
PROPOSTA D’ACORD EN RELACIÓ AL SEGUIMENT DEL PROCÉS DE 
PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DEL CURS 2021-22 D’EDUCACIÓ INFANTIL, 
PRIMÀRIA I D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: VALORACIÓ DELS 
PRIMERS RESULTATS   
 
 
La Comissió de Planificació Escolar es va reunir el 13 d’abril per fer el seguiment del 
procés de preinscripció i matriculació valorant els primers resultats de la preinscripció 
amb una doble finalitat: 
 

1- Assentar les bases per a una bona planificació de l’oferta que serveixi per a la 
programació dels propers processos  

https://seu.girona.cat/
http://www.girona.cat/dadespersonals
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2- Corregir i/o millorar l’oferta del procés del curs 2021-2022 per aconseguir uns 
resultats efectius en relació a l’equitat i igualtat d’oportunitats un cop s’hagi 
consolidat la matriculació. 

 
Atenent el debat intern així com també els acords previs presos en el marc del treball 
del CEM la comissió compartim algunes valoracions i propostes per tal d’ assentar les 
bases d’una bona planificació: 
 

1. A manca dels resultats definitius, les dades de preinscripció del P3 pel curs 
vinent 2021-2022, a 25 de març, s’adeqüen en certa manera a les dades 
esperades i es valora positivament la reducció de ràtios generalitzada dels 
grups. Amb tot, hi ha alguns desequilibris entre l’oferta i la demanda que 
sovint no responen a la realitat educativa dels centres sinó a d’altres 
factors. Com per exemple, la pèrdua d’algun grup en algun moment, certa 
estigmatització, desconeixement de la tasca del centre, pla educatiu 
específic del sector,... Aspectes en els que s’ha d’incidir en propers 
períodes. Igualment es remarca que caldrà valorar definitivament aquests 
resultats quan tinguem sobre la taula les dades de preinscripció dels 
alumnes NESE, donat que en aquest moment encara es poden inscriure 
fora de termini. 
 

2. Al mateix temps, es constata que un  65,18% és oferta pública, mentre que 
un 34,82% oferta concertada. Al mateix temps, a l’escola pública s’ha 
cobert un 92,02% de les places, mentre que a l’escola concertada s’ha 
cobert un 83,97%. Però si analitzem les dades eliminant les escoles de la 
zona B-C i el Carme Auguet, llavors la cosa canvia: únicament quedarien 
18 places per cobrir a la pública, mentre que a la concertada en quedarien 
encara 46. En aquest sentit, valorem que la decisió de tancar una línia 
pública a la zona B no ha estat encertada, doncs n'ha resultat una manca 
de places en aquesta zona alhora que ha forçat la derivació de famílies que 
inicialment havien optat per un centre públic cap a la concertada. De cares 
a propers processos de preinscripció demanem que,  tal com preveu el 
decret, es valori el tancament de grups de la concertada com a mínim al 
mateix nivell que els de pública i es faci un millor anàlisi de les dades per 
evitar aquesta infraoferta en algunes de les zones de la ciutat.  
 

3. En canvi a la preinscripció per al 1r d’ESO del curs vinent, la comissió 
observa amb molta preocupació els forts desequilibris que hi apareixen. 
Tant entre centres com entre sectors de la ciutat. En especial, la comissió 
lamenta que no s’hagués considerat mantenir l’oferta de tres línies per a 
l’institut Narcís Xifra, tal com va proposar en el seu moment. I valorant, 
vistes les dades, que segurament a la ciutat li cal una línia més de 
secundària Aquesta situació fa que calgui tenir molta cura en com s’ha de 
produir la reassignació d’alumnat després del període de preinscripció per 
no incrementar les desigualtats, sinó al contrari fomentar millor la equitat a 
l’inici de curs i durant tot el curs.  Igualment, es lamenta que tot i que un 
grup de famílies volien potenciar la preinscripció de les seues filles/fills al 
Xifra, no han prosperat les negociacions amb l’ajuntament respecte a 
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mesures de mobilitat. Així, tenim la constatació que un nombre important de 
famílies dels barris de Montjuïc i Sant Daniel que històricament havien optat 
pel Xifra han optat per altres instituts demostrant la necessitat d'actuar tal i 
com demanaven les AFAs de l'escola de Montjuïc i l'IES Narcís Xifra. 
 

4. Això fa, a parer de la comissió, la urgent necessitat de treballar per una 
bona i adequada planificació de la secundària el curs vinent i la revisió de 
les adscripcions entre els centre de primària i secundària per millorar la 
confiança i l’equitat i evitat desajustaments tal com recomana el document 
de la Sindicatura de Greuges. 
 

5. Comporta, efectuar, d’una vegada, una planificació de les necessitats a mig 
i llarg termini valorant cadascuna de les dinàmiques específiques que es 
donen als centres i el global de les necessitats de la ciutat per evitar 
perpetuar els desajustaments (atendre la realitat demogràfica, sociocultural 
i urbanística de la ciutat) Fent una planificació de l’oferta (places ordinàries i 
de NEE) compromesa amb la voluntat d’aconseguir més equitat educativa 
entre centres i pel global de ciutat.  

 
6. Realitzar una bona tasca de pedagogia social per donar a conèixer 

adequadament la realitat educativa de la ciutat. Tot  incidint en 
l’acompanyament i informació de les famílies (jornada de portes obertes, 
centres educatius, OME, bretxa digital... i especialment el treball 
d’orientació pel reconeixement del valor educatiu de tots i cadascun dels 
centres evitant l’estigma o l’excés de sobrevaloració.) 

 
7. Suport a la preinscripció telemàtica. Alguns sectors de la ciutat manifesten 

les dificultats de realitzar la preinscripció telemàtica per moltes famílies. 
Malgrat els esforços que s’han fet per fer un bon acompanyament, no han 
estat suficients. En un proper període s’haurà de disposar de més efectius. 
 

8. Detecció i atenció de l’alumnat vulnerable: bona diagnosi d’alumnat NEE, 
distribució equilibrada i els recursos necessaris per fer-ho efectiu. En 
aquest sentit caldria observar que les dades sobre pobresa infantil a la 
nostra ciutat mostren que no estem detectant totes les NESES en la línia 
del que preveu el nou decret d'admissió. Cal, per tant, aprofundir en les 
eines del nou decret per ampliar el concepte de NESE i la seva detecció i 
poder treballar millor una escolarització equilibrada de les mateixes.  
 

 
Per millorar el procés actual i atenent els primers resultats de la preinscripció és del tot 
necessari: 
 

a) Donar resposta a la situació que es dona al Narcís Xifra redistribuint l’oferta de 
grups actual de primer d’ESO traient una línia de l’oferta actual d’aquest institut 
passant-la a un altre centre. 

b) Millorar la xarxa de transport públic per atendre necessitats derivades de 
l’escolarització 
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Es proposa:  

 
 

1. “Analitzar amb profunditat el resultat de les assignacions quan disposem de la 
distribució d’alumnat NESE. 

2. Adequar l’oferta de primer d’ESO del curs 2021-2022  no perjudicant la situació 
d’ equitat de cap centre: treure un grup de 1r d’ESO de l’Institut Narcís Xifra 
ubicant-lo en un altre centre. En el cas que això no es compleixi, des de 
l’ajuntament facilitar mesures de transport per les noies i nois que s’hi ha 
apuntat. 

3. Trametre aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya a Girona i a l’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 10 de desembre 
de 2020 (document. adjunt) 
 
 

 2. Treball de les comissions i propostes d’acord 

 2.1 Comissió permanent 

2.1.1 Proposta d’acord en relació a la renovació parcial dels membres 

del Consell Municipal d’Educació 

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

Consell 

2.1.3 Proposta d’acord en relació a la petició de l’autorització de l’ús 

d’imatge als membres del CEM 

 2.2 Comissió de Comunicació i Relacions Educació-Ciutat 

  2.3 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

2.3.1 Proposta d’acord en relació al seguiment del procés de 

preinscripció i matriculació del curs 2021-22 d’educació infantil, primària 

i d’educació secundària obligatòria: valoració dels primers resultats.  
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3. Informació diversa 

 

4.  Torn de preguntes 

 

 

4. Informació diversa 

Us recordem que avui a les 17:00h, al Cinema Truffaut, tindrà lloc el Cinefòrum 
dedicat als trastorns alimentaris amb la projecció de la pel·lícula “El Cisne 
Negro”, el debat anirà a càrrec del Psicòleg Sergi Garcia. Us hi esperem... 
Recordeu que, d’acord amb les recomanacions derivades de la COVID, cal 
inscripció prèvia... 
 

5. Torn obert de paraules 

 

 

No hi ha més intervencions. 
 
Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 13:45h es dóna la reunió 
per acabada. 
 
 
 
EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 270 a 278 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió 17 de 
juny de 2021. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 
 

 
 


