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El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta en aquest 
document el resultat del treball dut a terme al llarg del curs 2013-2014. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta a 
continuació la memòria d’activitats del curs 2013-2014. 
 
En el desenvolupament del treball de les cinc comissions del CEM es reflecteix l’interès de la 
ciutat per totes aquelles qüestions que afecten l’educació en el municipi i des de diferents 
àmbits d’intervenció del món educatiu, mitjançant els diversos sectors de representació: 
famílies, mestres i professorat, directors/ores, alumnat, personal d’administració i serveis 
dels centres educatius, l’Administració local i membres d’altres àmbits de l’educació. 
 
A grans trets, el treball generat durant aquest curs forma part d’un debat viu i intens entre la 
comunitat educativa del municipi de Girona i, dintre de les oportunitats que mereix aquest 
òrgan consultiu, contribueix a millorar l’orientació qualitativa de les polítiques d’educació en 
l’àmbit local.  
 
      
 
2. OBJECTIUS 
 
El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona és un òrgan 
d’assessorament, consulta, proposta i participació de la comunitat educativa sobre qualsevol 
tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi. 
 
L’objectiu general del CEM consisteix a: 
 
Promoure la coresponsabilització de la ciutadania en matèria d’educació i ciutat, a través de 
les diferents formes de participació activa de la comunitat, per tal d’afavorir la implementació 
de polítiques educatives de qualitat en el territori. 
 
 
Els objectius específics proposats pel CEM durant aquest curs 2012-2013 han estat: 
 

1. Incidir en la participació dels sectors representats i de les entitats socioeducatives de 
la ciutat. 

2. Fer el seguiment dels acords proposats pel CEM. 
3. Proposar noves vies d’actuació. 
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2013-2014 
 
 

RESUM DE LA DINÀMICA DE TREBALL GENERAL 
 

COMISSIONS 2013-2014                                                        

COMISSIONS REUNIONS GRAU DE PARTICIPACIÓ 

Sessió plenària 4 44,23% 

Comissió Permanent 6 50,00% 

Comissió de Planificació i Equipaments 6 39,39% 

Comissió de Millora de la Qualitat 2 55,00% 

Comissió de Relacions Educació - Ciutat 9 40,00% 

Comissió de Comunicació 5 56,00% 

TOTAL 32 40,66% 
 
 
 
3.1. L’ACTIVITAT DEL PLE 
 
Al llarg d’aquest curs escolar s’han celebrat un total de 4 sessions plenàries, en què la 
mitjana d’assistència dels seus membres en relació amb el curs passat ha disminuït un 
11,45%. 
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A les sessions plenàries celebrades hi han assistit el Sr. Albert Bayot, director de ST 
d’Ensenyament, la Sra. Marta Combis, directora del Centre Cívic Barri Vell, la Sra. M. 
Assumpció Pifarré, priora del monestir de Sant Daniel, el Sr. Josep Maria Serra, degà de la 
facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, el Sr. Àngel Villalón, director de l’escola Pericot, 
la Sra. Mònica Serra, de l’UMAT, i el Sr. Rafael Garcia i la Sra. Andrea Bikfalvi, de l’ICE. 
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Els debats educatius efectuats en les sessions plenàries s’han centrat en diverses 
temàtiques d’interès de la comunitat educativa: 
 

- Visita i presentació de nous equipaments educatius, com és l’escola Pericot, i 
espais de formació a la ciutat, com el nou Centre Cívic Barri Vell- Mercadal.  

- Estudi del Mapa Escolar de la Ciutat de Girona realitzat per l’UMAT (Unitat 
Municipal d’Anàlisi Territorial) 

- Presentació del document elaborat pels directors de secundària sobre l’estudi de 
Formació Professional. 

- Presentació de l’estudi sobre motivació realitzat per la comissió del CEM de Millora 
de la Qualitat amb la col·laboració de l’ICE. 

 
 

Data Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats 

13 novembre 2013 
Centre Cívic Barri Vell-

Mercadal 
 

 Presentació del Centre Cívic Barri Vell-Mercadal, a càrrec de la seva directora, la Sra. Marta 
Combis. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del 12 de juny de 2013 
2. Informació del treball de les comissions 
3. Comissió Permanent 

3.1 Presentació de la Memòria 2012-2013 
3.2 Assabentat de la tramesa del Consell Escolar de Catalunya sobre el posicionament sobre la LOMCE 

4. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments: 
4.1 Informació i valoració del procés d’escolarització 2013-2014 

5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 
 

28 gener 2014 
Monestir de Sant Daniel 

 Presentació del Mil·lenari del monestir i benvinguda a càrrec de la Sra. Maria Assumpció Pifarré, 
priora del monestir de Sant Daniel. 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del 13 de novembre de 2013. 
2. Informació del treball de les comissions 
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments 

3.1 Informe i valoració de la proposta dels Serveis Territorials d’Ensenyament sobre l’oferta 
educativa del curs 2014-2015. Proposta d’acord. 

4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 
 

25 de març de 2014 
Facultat d’Educació i 
Psicologia de la UdG 

• Benvinguda a càrrec del Degà de la Facultat d’Educació i Psicologia, Sr. Josep Maria Serra. 

• Presentació de l’estudi del Mapa Escolar de la ciutat de Girona, a càrrec de la Sra. Mònica 
Serra, de l’UMAT (Unitat Municipal d’Anàlisi del Territori) 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del 28 de gener de 2014 
2. Informació del treball de les comissions 
3. Propostes d’acord 

3.1 Comissió permanent: renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 2014 
3.2 Comissió permanent: demanar als Serveis Territorials d’Ensenyament acreditacions per les 

hores de participació en el CEM 
4 Presentació del document elaborat pels directors de secundària sobre l’estudi de FP 
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 
 

4 de juny de 2014 
Escola Pericot 

• Benvinguda a càrrec del director de l’escola Pericot, Sr. Àngel Villalón 

• Presentació de l’estudi sobre la motivació realitzat per la comissió del CEM de Millora de la 
Qualitat amb la col·laboració de l’ICE. La presentació anirà a càrrec del Sr. Rafael Garcia i la 
sra. Andrea Bikfalvi, de l’ICE 

  
1. Aprovació de l’acta de la sessió plenària del 25 de març de 2014 
2. Informació del treball de les comissions 
3. Propostes d’acord 

3.1 Comissió Planificació Escolar i Equipaments: proposta d’acord sobre els resultats de la 
preinscripció escolar a educació infantil, primària i secundària per al curs 2014-2015 

3.2 Comissió Relacions Educació-Ciutat: Beca Joaquim Franch. Resolució de la convocatòria 2013-
2014 

3.3 Comissió Permanent: proposta d’acord de renovació parcial dels membres del Consell Escolar 
Municipal-Consell Municipal d’Educació. Procés 2014  
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3.4 Comissió Permanent: proposta d’acord del Consell Escolar Municipal-Consell Municipal 
d’Educació sobre la celebració de la XXI Diada de Coopiració Solidària del Consell 

3.5 Comissió Permanent: ratificació de l’acord de recomanació del calendari i horari escolar per al 
curs 2014-2015, aprovat per la comissió permanent del Consell Escolar d’Educació-Consell 
Municipal d’Educació de data  21 de maig de 2014 

3.6 Comissió Permanent: proposta d’acord del Consell Escolar Municipal-Consell Municipal 
d’Educació sobre l’edició del calendari escolar per al curs 2014-2015 

4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 
6. Presentació del vídeo del CEM 
 

 

 

3.2 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT 
 
Durant aquest curs 2013-2014, la Comissió Permanent s’ha reunit un total de 6 vegades. La 
mitjana de participació ha estat d’unes 5 persones (50,00%), d’un total de 10 membres que 
componen aquesta comissió. 
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Respecte al curs passat, la Comissió Permanent ha disminuït un 8,33%, l’índex de 
participació dels seus membres. 
 
 

 
COMISSIÓ PERMANENT 

 
Data Temes tractats 

15 
octubre 

2013 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 4 de juny de 2013  
2. Presentació dels nous membres de la comissió 
3. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball 
4. Seguiment del treball de les comissions 
5. Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 23 d'octubre de 2013. 
6. Revisió reglament del CEM 
7. Informació diversa 
8. Torn obert de paraules 
 

18 
desembre 

2013 

1. Aprovació de l’acta de la reunió del dia 15 d’octubre de 2013  
2. Revisió del Reglament del CEM (documents adjunts: reglament actual i document del Sr. José Javier Casado Rubio) 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

22 gener 
2014 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la reunió del dia 18 de desembre de 2013  
2. Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del dia 28 de gener de 2014 
3. Revisió reglament del CEM: actualització del document amb les revisions de la darrera reunió i les aportacions del Sr. 

Casado Rubio 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 
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12 març 
2014 

1.- Aprovació de la proposta d’acta de la reunió del dia 22 de gener de 2014  
2.- Revisió Reglament del CEM 
3.- Renovació membres del CEM: proposta d’Acord 
4.- Valoració informe sobre FP: proposta d’Acord 
5.- Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del dia 25 de març de 2014 
6.- Informació diversa 
7.- Torn obert de paraules 
 

30 abril 
2014 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la reunió del dia 12 de març de 2014  
2. Taula debat de Formació Professional: organització 
3. Revisió reglament del CEM: darrera actualització  
4. Procés electoral. Renovació membres per designació 
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 
 

21 maig 
2014 

1. Aprovació de la proposta d’acta de la reunió del dia 30 d’abril de 2014 (doc. adjunt) 
2. Taula debat de Formació Professional: organització (doc. adjunt) 
3. Procés electoral. Renovació membres per designació  
4. Diada de Cooperació 2015: tema i data  
5. Edició del calendari curs 2014-2015 
6. Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del dia 4 de juny de 2014 
7. Informació diversa 
8. Torn obert de paraules 
 

 
 
 
3.3. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 
 
Durant aquest curs 2013-2014, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments s’ha reunit 
6 vegades. La  mitjana de participació ha estat d’unes 4 persones (39,39%), del total d’11 
que la componen. 
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39,39%
21,21%
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Respecte al curs passat, la Comissió de Planificació Educativa ha reduït lleugerament el 
nombre de reunions i s’ha reduït en un 8,53% l’índex de participació dels seus membres.  
 

 
COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 

 
Data Temes tractats 

1 octubre 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 28 de maig de 2013  
2. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
3. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball 
4. Valoració del procés de preinscripció i matrícula curs 2013-2014 
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 
 

4 novembre 
2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 1 d'octubre de 2013  
2. Elecció del president o presidenta de la comissió 
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3. Valoració del procés de preinscripció i matrícula curs 2013-2014  
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 
 

2 desembre 
2013 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 4 de novembre de 2013  
2. Elecció del tema o temes a treballar al llarg del curs 2013-2014, planificació, responsabilitats i terminis. 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

20 gener 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 2 de desembre de 2013  
2. Valoració de l’oferta educativa 2014-2015 de la Taula Mixta de Planificació. Preparar informe per al Plenari del 28 de 

gener. 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

28 abril 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 20 de gener de 2014  
2. Valoració de les dades sobre la preinscripció per al curs 2014-2015. Preparar informe per al darrer plenari del curs. 
3. Estudi del mapa de l’UMAT presentat al darrer plenari. Preparar valoració per al darrer plenari del curs. 
4. Valoració de l’estudi sobre FP elaborat pels directors de secundària. Preparar informe per al darrer plenari del curs. 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

19 maig 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 28 d’abril de 2014  
2. Estudi del mapa de l’UMAT presentat al darrer plenari. Preparar valoració per al darrer plenari del curs. 
3. Darrer plenari darrer del curs 2013-2014. Proposta d’acord sobre el procés de la preinscripció per al curs 2014-2015 

(document adjunt)  
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 
 

 
 
 
 
3.4. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I 

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT 
 
Durant aquest curs 2013-2014, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament s’ha 
reunit un total de 2 vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat de 5 o 6 
persones (55%), d’un total de 10 membres que la componen. S’ha de dir que la comissió ha 
estat inactiva per no trobar temes adients de treball, però alguns dels seus membres s’han 
integrat en altres comissions. 
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Respecte al curs passat, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament ha 
incrementat un 5% l’índex de participació dels seus membres.  
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COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I  
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT 

 
Data Temes tractats 

8 octubre 2013 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 27 de febrer de 2013  
2. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
3. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball 
4. Estudi sobre la motivació de l’alumnat a secundària, enquesta de la UdG 
5. Noves propostes de treball 
6. Informació diversa 
7. Torn obert de paraules 
 

13 maig 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 8 d’octubre de 2013 (doc. adjunt) 
2. Presentació de l’Estudi sobre la motivació de l’alumnat a secundària, a càrrec de Rafael Garcia (ICE), membre de la 

comissió (doc. adjunt). Elaborar valoració per presentar al Plenari del mes de juny. 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

 
 
 
3.5. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT 
 
Durant aquest curs 2013-2014, la Comissió de Relacions Educació – Ciutat s’ha reunit 9 
vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat de 6 persones (40,00%), 
d’un total de 15 que la componen. 
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Respecte al curs passat, la Comissió de Relacions Educació-Ciutat, ha augmentat el nombre 
total de reunions, i l’índex de participació ha augmentat un 11,21%.  
 
 

 
COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT 

 
Data Temes tractats 

9 octubre 2013 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 20 de maig de 2013  
2. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
3. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball 
4. Estat del debat de la jornada intensiva a secundària  
5. Beca Joaquim Franch 
6. Noves propostes de treball 
7. Informació diversa 
8. Torn obert de paraules 
 

13 novembre 
2013 

 1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 9 d’octubre de 2013  
 2. Noves propostes de treball  
 3. Torn obert de paraules 
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11 desembre 
2013 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 13 de novembre de 2013  
2. Presentació i debat sobre la proposta de treball del tema de la participació 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

22 gener 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 11 de desembre de 2013  
2. Calendari i horari de reunions fins al juny 2014 
2. Presentació i proposta dels punts de treball sobre el tema de la participació 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

19 febrer 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 22 de gener de 2014  
2. Posada en comú de les aportacions al document sobre la participació i esbós de propostes d’acció 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

19 març 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 de febrer de 2014  
2. Proposta Jornada de participació 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules  
 

30 abril 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 de febrer de 2014 i del dia 19 de març de 2014 
2. Proposta de Jornada de participació i educació 
3. Beca Joaquim Franch 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 

28 maig 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 30 d’abril de 2014 (doc. adjunt)  
2. Deliberació i veredicte de la Beca Joaquim Franch 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules  

2 juliol 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 28 de maig de 2014 (doc. adjunt)  
2. Beca Joaquim Franch: entrevista amb els responsables del projecte guanyador 
3. Jornada sobre Participació del mes d’octubre: concreció del programa, lloc, col·laboradors, etc. 
4. Torn obert de paraules  

 
 
3.6. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 
 
Durant aquest curs 2013-2014, la Comissió de Comunicació s’ha reunit 5 vegades. La 
mitjana de participació ha estat de 2 o 3 persones (56%), de les 5 que la componen. 
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28,00%

56,00%
16,00%
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Respecte al curs passat, la Comissió de Comunicació ha disminuït l’índex de participació en 
un 19%. Qualitativament, cal destacar l’esforç per continuar la iniciativa del nou cicle de 
cinema de pel·lícules d’interès educatiu en col·laboració amb el Museu del Cinema de la 
ciutat. 
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COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 
Data Temes tractats 

2 octubre 2013 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 10 de maig de 2013 (doc. adjunt) 
2. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
3. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball 
4. III Cicle de Cinema Fòrum d’Educació 
5. Butlletí CEM 
6. Noves propostes de treball 
7. Informació diversa  
8. Torn obert de paraules 
 

27 gener 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 2 d’octubre de 2013 (doc. adjunt) 
2. III Cicle de Cinema Fòrum d’Educació 
3. Butlletí CEM 
4. Informació diversa  
5. Torn obert de paraules 
 

19 febrer 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 27 de gener de 2014 (doc. adjunt) 
2. III Cicle de Cinema Fòrum d’Educació. Calendari i proposta concreta de pel·lícules (doc. adjunt) 
3. Vídeo del CEM 
4. Informació diversa  
5. Torn obert de paraules 
 

9 abril 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 de febrer de 2014 (doc. adjunt) 
2. III Cicle de Cinema Fòrum d’Educació. Valoració de les dues sessions fetes i preparació de la propera. 
3. Vídeo del CEM. Estat actual del vídeo i proposta de difusió. 
4. Butlletí sobre APS 
5. Informació diversa  
6. Torn obert de paraules 
 

28 maig 2014 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 9 d’abril de 2014 (doc. adjunt) 
2. III Cicle de Cinema Fòrum d’Educació. Valoració. Proposta d’acord per fer-ne un nova edició el curs 

2014-2015 
3. Vídeo del CEM.  
4. Propostes noves activitats de comunicació 
5. Informació diversa  
6. Torn obert de paraules 
 

 

 
Dimecres 5 de març de 2014 
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA 
Thirteen 
Directora Catherine Hardwicke (2003)                          
 
Membres del Fòrum 
Carme Fornells, directora del Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de 
Girona 
Fran Calvo, educador social CAS Teresa Ferrer i llicenciat en 
Psicopedagogia 
 

 

 
Dimarts 4 abril de 2014 
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA 
No tengas miedo 
Director Montxo Armendáriz (2011)  
 
Membres del Fòrum 
Joan Canimas,  Doctor en Filosofia, Coordinador científic de l’Observatori 
d’Ètica aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària, professor 
associat de la UdG 
Teresa Buenaventura, psicòloga del Centre Jove de Salut de l’Ajuntament 
de Girona 
 

III CICLE 
CINEMA 
FÒRUM 
D’EDUCACIÓ 

 
 

Dimarts 6 maig 2014 
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA 
Planta 4a 
Director Antonio Mercero (2003)  
 
Membres del Fòrum 
Pau Chapur, psicòleg i coordinador de la Unitat de Patologies Alimentàries 
de la clínica Bofill 
Carme Fornells, directora del Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de 
Girona 
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3.8. EVOLUCIÓ COMPARATIVA DE L’ACTIVITAT DEL CEM 
 
En termes generals, en comparació amb els cursos anteriors, l’activitat general de les 
sessions plenàries i comissions de treball del CEM ha sofert un descens de l’índex global de 
participació dels membres del Consell, encara que el nombre de reunions en conjunt s’ha 
mantingut. 
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Pel que fa al grau de participació dels diferents sectors de representació del CEM en les 
sessions plenàries s’observa un lleuger creixement de la participació dels sectors de 
professorat i un notable creixement dels sectors d’alumnat i altres àmbits del món de 
l’educació. No obstant això, disminueix la participació dels sectors de membres de la 
corporació, PAS, mares i pares, i continua disminuint la participació del sector de directors. 
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4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL 

 
 
Segons el que disposa el Reglament del Consell, cada curs 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.  
 
Amb l’aplicació l’acord de modificació del sistema de renovació parcial dels membres del 
CEM, aprovat en sessió plenària amb data 27 de gener de 2010, basat en l’alternança dels 
membres que ho són d’acord amb el sistema de designació o d’eleccions, enguany el procés 
de renovació parcial afecta només els representants dels sectors que ho són per designació.  
 
Aquest any la renovació afecta els i les representants següents:  
 
Representants de l’alumnat  
 
Aquest sector està format per 9 representants: 7 són de consells escolars de centres de 
secundària (per elecció) i 2 d’associacions d’estudiants de secundària (per designació). 
 
Aquest any cal cobrir les 2 vacants de representants d’associacions d’estudiants de secundària. 
 
 
Representants dels pares i mares d’alumnes 
 
Aquest sector està format per 9 representants: 5 són de consells escolars de centre (per 
elecció: 3 d’educació infantil i primària i 2 de secundària), 3 d’associacions de pares i mares 
d’alumnes (per elecció) i 1 de federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (per 
designació). 
 
Aquest any no cal renovar cap representant atès que la persona que representa la Fapac es va 
incorporar al consell el juny de 2013. 
  
 
Representants dels mestres i professors  
 
Aquest sector el constitueixen 9 representants; 5 són de consells escolars de centre (per 
elecció: 3 d’educació infantil i primària i 2 de secundària), 3 dels sindicats de mestres (per 
designació) i professors, i 1 del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats (per designació). 
 
Aquest any cal renovar 4 representants: 3 representants de sindicats, Jordi Casas (CCOO), 
Elisabeth Casamitjana (USTEC) i Eduard Carlos (UGT), i 1 representant del Col·legi Oficial de 
Doctors i Llicenciats, Joan Domènech. 
 
 
Representants de directors i titulars 
 
Aquest sector el constitueixen 9 representants: 6 de centres públics (per designació: 4 
d’educació infantil i primària i 2 de secundària) i 3 titulars de centres privats (per designació). 
 
Aquest any cal renovar 9 representants: Pilar de Bolós, Anna Nadal, Àngel Vilallón, Pedro 
Cortés, Joaquim Ruhí, Susanna Berengena, Margarida Gallardo, Xavier Garcia i Joaquim 
Mataró. 
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Representants d’altres àmbits educatius  
 
Aquest sector el constitueixen 9 representants: 3 d’ensenyaments de règim especial (per 
designació: Escola Oficial Idiomes, Conservatori de Música i Escola d’Adults), 2 
d’ensenyaments no reglats (per designació), 3 de la Universitat (per designació), i 1 tècnic 
d’educació de l’Ajuntament (per designació). 
 
Aquest any cal renovar 5 representants d’aquest àmbit: Roser Batllori, Margarida Falgàs i 
Rafael García (Universitat de Girona), Miquel Blanch (Centre de Formació d’Adults de 
Girona), i Carme Sánchez (Ajuntament de Girona). 
 
També cal cobrir 2 vacants d’ensenyaments de règim especial: Escola Oficial d’Idiomes i 
Conservatori de Música.  
 

 
Persones de reconegut prestigi 
 
Aquest sector el constitueixen 5 representants. Els membres d’aquest sector són designats pel 
president/a del Consell a proposta dels membres del mateix Consell. 
 
Aquests representants es van nomenar el curs passat .  
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                        Memòria d’activitats del CEM 
Curs 2013- 2014 

4.1.  SECTORS DE REPRESENTACIÓ AFECTATS  Aquest curs 2013-2014 la renovació afecta els i les representants que ho són per elecció del seu propi sector: 

 

 

 

 

 

Renovació parcial dels membres 
 

Sector / composició Situació actual 
 

Previsió 
 

Sistema Eleccions Sistema Designacions 
Alumnes:  9 

 
7 CEC secundaria 
2 associacions estudiants 

Tenim: 2 
2 CEC secundaria  

Falten: 7 
5 vacants (CEC secundària) + 
2 associacions 
 

� 5 vacants (CEC secundària) � 2 vacants d’associacions d’estudiants 

Pares i Mares:  9 
 
5 CEC (3 CEIP + 2 IES) 
3 AMPA 
1 FAPAC 

Tenim: 9 
3 CEC CEIP 
3 AMPA 
1 FAPAC 
2 CEC Secundària 

Falten: 0 
 

 
 

 

PAS:  4 
 
4 CEC (2 CEIP + 2 IES) 

Tenim: 3 
2 CEIP 
1 IES  

Falten: 1 
1 vacant IES 

 
 

1 vacant Secundària 

Mestres i Professors:  9 
 
5 CEC (3 CEIP + 2 IES) 
3 Sindicats 
1 Col·legi Oficial Doctors 

Tenim: 7 
3 CEC CEIP 
3 Sindicats 
1 COD 

Falten: 3 
2 vacants CEC CEIP 
1 vacants CEC IES                                
Renovar 3 Sindicats i 1 COD 

 Renovar: 
� Jordi Casas (CCOO) 
� Elisabeth Casamitjana (USTEC) 
� Eduard Carlos (UGT) 
� Joan Domènech (Col·legi Oficial Doctors) 

2 vacants mestres CEC CEIP 
1 vacant mestre CEC Secundària 
 

Directors i Titulars:  9 
 
6 centres públics (4 CEIP + 2 IES) 
3 centres privats concertat 

Tenim: 9 
6 (4 CEIP + 2 IES) 
3 concertats 

Falten: 0 
Renovar 9 
 

 Renovar 
� Pilar de Bolós 
� Anna Nadal 
� Àngel Vilallón 
� Pedro Cortés 
� Joaquim Ruhí 
� Susanna Berengena 
� Margarida Gallardo 
� Xavier Garcia 
� Joaquim Mataró 

 
Altres àmbits:  9 
 
3 ensenyaments règim especial  
(EOI, Conservatori Música i CFA) 
2 ensenyaments no reglats 
3 Universitat 
1 Tècnic Ajuntament 

Tenim: 7 
 
1 ensenyaments 
règim especial 
(CFA) 
2 ensenyaments no 
reglats 
3 Universitat 
1 Tècnic Ajuntament 

Falten: 2 
2 vacants: EOI, Conservatori 
Música  
Renovar 5 (3 UdG, 1 CFA, 1 
Ajuntament) 
 
 

 Renovar 
� Roser Batllori, Margarida Falgàs i Rafael 

García (Universitat de Girona) 
� Miquel Blanch (CFO-Girona) 
� Carme Sánchez (Ajuntament de Girona) 

2 vacants: Escola Oficial d’Idiomes, Conservatori 
Música 
 

Reconegut Prestigi:  5 
 

Tenim: 5 Falten: 0   
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4.2. CALENDARI DE RENOVACIÓ 

Fins l’11 d’abril de 2014. 
La Secretaria Tècnica del CEM comunicarà a les entitats i institucions els 
corresponents candidats que cal renovar per tal que puguin procedir a la designació 
d’un/a nou/va candidat/a. 
 
Fins el 16 de maig de 2014. 
Les entitats o institucions comunicaran a la Secretaria Tècnica del CEM la designació 
del/ de la nou/va candidat/a. 
 
4 de juny de 2014. 
Nomenament dels nous membres en la Sessió Plenària del Consell Escolar 
Municipal-Consell Municipal d’Educació. 
  

 
 
4.3.  PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL  

A proposta de la Comissió Permanent, reunida com a junta electoral, el dia 21 de maig de 
2014, s’acorda nomenar les següents persones com a membres del CEM: 
 
Representants alumnes 
 
Al sector d’alumnes, després de realitzar una sèrie de gestions, s’ha constatat que actualment no 
hi ha associacions d’estudiants no universitaris a la ciutat de Girona. 
 

Representants dels i de les mestres i professorat 

Lluís Rieradevall - sindicat USTEC-STE’s-IAC (Nou representant. Substitueix Bet 
Casamitjana) 
Eduard Carlos - sindicat UGT 
Almudena González (sindicat CCOO) 
Joan Domènech - Col·legi de Doctors i Llicenciats 
 
Representants de directors i titulars 
 
Clara Salas   –Escola Annexa (Nova representant . Substitueix Anna Nadal) 
Montse Marquet – Escola Mare de Déu del Mont (Nova representant. Substitueix Pilar de 
Bolós) 
Àngel Villalón –Escola Pericot 
Margarida Gallardo – Llar d’Infants El Tarlà 
Susana Berengena – Escola Sagrada Família 
Xavier García – Escola Maristes 
Joaquim Mataró – Escola La Salle 
Joaquim Ruhí – Institut Carles Rahola 
Joan Cumeras – Institut Santiago Sobrequés (Nou representant. Substitueix Pedro Cortés) 
 
 
Representants d’altres àmbits educatius  
 
David Brusi – Universitat de Girona (Nou representant. Substitueix Roser Batllori) 
Jaume Ametller – Universitat de Girona (Nou representant. Substitueix Margarida Falgàs) 
Rafael García – ICE  
Miquel Blanch – Centre de Formació d’Adults 
Carme Sánchez – Ajuntament de Girona 
Sara Pujolràs Naspreda – Conservatori de Música (Nou representant) 
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L’Escola Oficila d’Idiomes no ha comunicat el seu representant. 
 
 
 
5. ACTIVITATS I ACTUACIONS  
 

5.1.  ACORDS  

 
Els acords presos en les diferents sessions plenàries del CEM s’han tramès de forma 
particular a aquelles persones, entitats i institucions afectades directament pel seu contingut i 
estan a disposició de tothom a l’apartat d’acords i documents a la pàgina web del CEM: 
http://www.girona.cat/web/educacio/cem_documents.php 
 
Acords de la sessió plenària de 4 juny de 2014 

Ratificació del calendari i horari escolar per al curs 2014-2015 

Acord sobre la celebració de la XXI Diada de cooperació solidària del CEM 

Acord sobre els resultats de la preinscripció escolar per al curs 2014-2015 

Acord sobre l'organització de la jornada de participació 

Acord aprovat pel CEM sobre la resolució de la Beca Joaquim Franch 

Acord de renovació parcial dels membres del CEM 2014 

Acord del CEM sobre l'edició del calendari escolar per al curs 2014-2015 

Acords de la sessió plenària de 25 març de 2014 

Acords per demanar acreditacions per les hores de participació al CEM 

Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM 2014 

Acords de 28 gener de 2014 

Acord sobre la no renovació dels llibres de text per al curs 2014-2015 

 
 

 
5.2. DIADA DE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA 

 
El divendres 9 d’abril de 2014 es va celebrar la XX Diada de Cooperació Solidària al Teatre 
Municipal de Girona, organitzada conjuntament pel CEM i pel Consell de Cooperació i 
Solidaritat. A l’assemblea, hi varen assistir 175 alumnes de primària de tres escoles, les 
quals varen presentar els treballs que havien fet a cada escola en relació amb la temàtica 
“Desenvolupament sostenible”. Com ja és tradició, l’acte va acabar amb una xocolatada de 
comerç just a la Rambla de la Llibertat de Girona. El grup teatral La Troca va ser l’encarregat 
de dinamitzar l’acte. 
 
Cal destacar que la participació de les escoles ha disminuït lleugerament respecte d’anys 
anteriors però la valoració qualitativa que fan les escoles d’aquesta activitat continua essent 
força positiva (9). 
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Escoles participants: 
 
- Migdia 
- Montjuïc 
- Dr. Masmitjà 
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5.3. BECA JOAQUIM FRANCH 

 
Al llarg d’aquest curs 2013-2014 la Comissió de Relacions Educació i Ciutat s’ha encarregat 
de difondre la convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2013, valorar els projectes presentats 
i escollir el treball guanyador. L’acta de la resolució, emesa el dimecres 28 de maig de 2014 
és la següent: 
 
 
La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la Comissió 
de Relacions Educació i Ciutat del Consell i el Sr. Joaquim Pèlach, es reuneix el dia 28 de 
maig de 2014 a l’Ajuntament de Girona per valorar els 5 projectes presentats i resoldre la 
convocatòria atorgant el premi a un dels projectes. 
 
La composició dels membres assistents de la Comissió Avaluadora està formada per les 
senyores Roser Batllori, Pilar de Bolós, Carme Sánchez i els senyors Miquel Blanch, Guillem 
Martínez i Joaquim Pèlach. Actua de secretària, amb veu i sense vot, Sra. Dolors Garcia.  
 
A la convocatòria s’han presentat els projectes següents: 
 

1. Projecte de lleure i educació, del Club Fama Girona 
2. Projecte Emprenedors d’Aula, de l’institut Carles Rahola 
3. Projecte Descobrint el món de les emocions, de l’Associació Emocions 
4. Recursos socioeducatius de teatre i titelles per a infants en situació de risc social, de 

l’Associació Kilalia 
5.  Projecte d’educació musical Músics de primera!, de Laura Codina i Adur Ugalde 

 
 

La Comissió Avaluadora vol valorar la participació de les entitats que s’han presentat, que 
garanteix la continuïtat de la convocatòria i n’enriqueix l’objectiu, en el sentit que aporten un 
treball en el món educatiu, social i cultural de la ciutat. 
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De les candidatures dels projectes presentats en la convocatòria d’aquest any, veiem que tres 
d’elles estan relacionades amb la música o la dansa, una amb el món de les emocions i una 
altra amb la problemàtica del fracàs escolar i l’exclusió social.   
 
A l’hora de fer la valoració s’ha prioritzat la idoneïtat de cadascun dels projectes vers el sentit i 
orientació de la convocatòria. Amb aquesta finalitat la Comissió Avaluadora ha valorat de 
cadascun d’ells els elements que aportin a favor de la convivència ciutadana, treballin actituds 
i/o valors, potenciïn la innovació educativa i implementin metodologies diverses, així com 
també fomentin el treball en xarxa i la transversalitat.  
 
En la valoració, la Comissió ha destacat com a finalistes els següents projectes: 
 
Recursos socioeducatius de teatre i titelles per a infants en situació de risc social, de 
l’Associació Kilalia, i Projecte Emprenedors d’Aula, de l’institut Carles Rahola. 
 
El primer és un projecte que vol afavorir actituds i hàbits saludables i disminuir l’aparició de 
conductes de risc. Es treballa a partir del desenvolupament de les capacitats de comunicació, 
expressió oral, corporal i escrita. I els destinataris són infants de 3 a 12 anys en situació de 
risc social. 
 
El segon és un projecte que vol oferir als alumnes en risc de fracàs escolar d’un institut la 
possibilitat de modificar la seva actuació augmentat l’autoestima i oferint-los l’oportunitat de 
reconduir la seva actitud a les convencions educatives i socials del seu entorn. 
 
 
Finalment, per tractar-se d’un projecte que relaciona institut i barri, per ser un projecte social 
molt interessant, i per la transversalitat que té dins del propi centre, la comissió avaluadora 
decideix per majoria atorgar la quinzena Beca Joaquim Franch, convocatòria 2013, al projecte 
“Emprenedors d’Aula”, presentat per l’institut Carles Rahola i convocar una reunió amb els 
responsables del projecte per tal de suggerir-los algunes millores i plantejar el traspàs de 
l’experiència a altres centres. 
 
 

5.4. BUTLLETINS INFORMATIUS, MONOGRÀFICS DEL CEM, VÍDEO 

Aquest curs s’ha elaborat el butlletí L’etapa 0-6, i s’ha publicat a la web del CEM el mes de 
març.  
 
També, i com a novetat, s’ha elaborat el vídeo de difusió del CEM, a càrrec del personal 
tècnic de l’Oficina de Comunicació de l’Ajuntament de Girona. Es troba a la web del CEM: 
www.girona.cat/cem. 
 
 
5.5. PÀGINA WEB DEL CEM 
 
Durant aquest curs 2013-2014, s’ha anat actualitzant el contingut de la pàgina web del CEM. 
Per altra banda, es valora molt positivament la utilitat d’aquesta eina de treball que permet 
l’accés públic a la informació en temes educatius d’interès per a la ciutadania, malgrat que 
caldria dotar-la d’una estructura més moderna i incorporar-hi algunes novetats més. 
  
La informació que hi ha fa referència a: 

• Acords i documentació del CEM 
• Activitats del CEM: Diada de Cooperació, Calendari Escolar, Beca Joaquim Franch, 

Memòria, sessions plenàries i procés de renovació dels membres del CEM. 
• Publicacions del CEM: butlletí  
• Vídeo de difusió del CEM 
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6. CONCLUSIONS I PROPOSTES 
 
En relació amb l’activitat general del CEM, cal continuar mantenint la periodicitat de reunions 
de les comissions de treball, facilitar dinàmiques de treball grupal vinculades a temes 
d’interès educatiu que afectin directament els centres educatius i també, promoure a la 
ciutat el treball en xarxa entre les diferents comissions i incrementar la participació 
dels diferents sectors de representació. La participació és un tema que es treballarà 
especialment a la Jornada programada per al mes d’octubre, però s’intentarà a més que sigui 
tema prioritari durant tot el curs. 
 
Pel que fa a les sessions plenàries del CEM, cal motivar més la participació dels diferents 
sectors de representació i dinamitzar els espais de debat educatiu.  Pel que fa al lloc on es 
realitzen, es continuarà escollint espais nous, prioritzant equipaments nous o rehabilitats de 
tota la ciutat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                    Memòria d’activitats del CEM 
            Curs 2013-2014

  

 20 

 
ANNEX: RELACIÓ DE MEMBRES DEL CEM  
 
CORPORACIÓ MUNICIPAL  

Carles Puigdemont i Casamajó  
Isabel Muradàs i Vázquez (CP) 
Roser Urra i Fàbregas (C2, CC) 
Eduard Berloso i Ferrer (C1, C3) 
Joan Alcalà i Quiñones (C1) 
Àngel Quintana Morraja (C3) 
Pia Bosch Codolà (CP) 
Joan Menacho Gabardino  
Anna Pujolàs Vilar (C1) 
Núria Terés i Bonet (CP) 

DIRECCIÓ DEL CENTRE I TITULARS 

Montse Marquet (C3) 
Joan Cumeras (C2) 
Clara Sales (C1) 
Joaquim Ruhí Brunsó (C1) 
Margarida Gallardo (C1) 
Xavier García (C2) 
Joaquim Mataró (C3) 
Àngel Villalón (CP) 
Susanna Berengena (C1) 

PROFESSORAT 

Almudena González (C1) 
Lluís Rieradevall (CP) 
Joan Domènech i Moner (CC) 
Eduard Carlos i Boet (CP) 
Belén Huici Díaz  (C2) 
Rubén Pino García (C2) 

PAS 

Marta Roure (C1) 
Agustí López Serrano (C1) 
Anna Nierga Bartrina (CC) 

ALUMNAT 

Carlos Rojas Rueda  (C3) 
Guillem Martínez Roura (C3) 

PARES / MARES D'ALUMNES  

Teresa Juanola (C1) 
Eva Ramos Moya (CP) 
Albert Huguet Santirso 
Virgínia González Alcalà (CP) 
Margaret Delgado Martil (C2) 
Eva Duran Anglada (C2) 
Xavier Juanola Ortega (C3) 
Dolors Gras Sierra (CC) 
Iolanda Pelegrín Ferrer  

ÀMBITS EDUCATIUS NO ESCOLARS  

Carme Sánchez Nonell (CP,C3) 
Maria Solés (C3) 
Ezequiel Mir Casas (C3) 
Miquel Blanch (C3) 
David Brusi (C3) 
Jaume Ametller (CC) 
Rafael Garcia Campos (C2) 
Sara Pujolràs 
 

RECONEGUT PRESTIGI  

M. Antònia Canals i Tolosa  
José Javier Casado Rubio (CP) 
Francesc Cayuela López (C3) 
Rosa Font Massot (C2) 
Ramon Ternero (C3) 

SECRETÀRIA 

M. Glòria Gou Clavera  
 

LLEGENDA: 
 Comissió Permanent (CP) 
 Comissió Planificació Escolar (C1) 
 Comissió Millora Qualitat Ensenyament (C2) 
 Comissió Relacions Educació-Ciutat (C3) 
 Comissió Comunicació (CC) 
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RECULL DE PREMSA 
 
 
DIARI DE GIRONA. 18/11/2013 
 

L´ocupació dels instituts a la ciutat de Girona supera el 100%  

Cau un 20 per cent la demanda per a l'educació infantil (0-3 anys), probablement a 
causa de la crisi econòmica  

L'ocupació global dels instituts de secundària a la ciutat de Girona és del 100,7%: un 102,1% 
al sector públic i un 98,9% al privat, segons les dades de la Comissió de Planificació del 
Consell Escolar Municipal. Per això, la comissió continua reivindicant la necessitat "urgent" de 
fer un nou institut públic a Girona i demana que no se situï als barracons del costat de l'escola 
Bosc de la Pabordia, per incompabilitat d'horaris i necessitats educatives. La regidora 
d'Educació, Isabel Muradàs (CiU), reitera que l'institut ha d'obrir "sí o sí" el curs 2014-2015, i 
assegura que l'Ajuntament està treballant amb Ensenyament per tal de trobar un 
emplaçament. 

La ràtio als instituts de la ciutat és de 30,29 alumnes per classe: 30,75 als públics i 29,83 als 
privats concertats. Tot i això, hi ha un total de 140 places vacants: 43 en centres públics i 97 
en privats concertats. Pel que fa a primer d'ESO, s'han incrementat el nombre de peticions 
ateses en la seva primera opció i l'oferta inicial és de 41 grups, un menys que l'any passat. 

Pel que fa a l'educació infantil (0-3 anys), la demanda es manté superior a l'oferta, tot i que ha 
baixat un 20% respecte al curs passat. Així, l'ocupació és del 99% a les escoles públiques i 
del 100% de les privades subvencionades. La Comissió atribueix aquest descens a la crisi, ja 
que molta gent està a l'atur i moltes famílies han tornat al seu país d'origen. Així, tot apunta 
que no és que les famílies no vulguin escolaritzar els infants d'aquesta edat, sinó que no s'ho 
poden permetre en l'aspecte econòmic.  

Pel que fa a educació infantil i primària, l'ocupació se situa en un 95%. L'oferta de grups de P-
3 per enguany és de 50, un menys que el curs passat. Gairebé el 70% de les vacants que 
queden són a centres públics, mentre que les ràtios més altes són a P-3 i P-4. La Comissió 
demana que, si es confirma una tendència a la baixa de l'escolarització, s'abaixin les ràtios 
abans de suprimir cursos. També reclama que es continuïn posant mecanismes perquè els 
estudiants nouvinguts es reparteixin "equitativament" entre les escoles de tota la ciutat.  
Aquestes dades es van presentar ahir durant la sessió del Consell Escolar Municipal, durant 
la qual es va posar de manifestar que falten places de programes de qualificació professional. 
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EL PUNT AVUI 26/03/2014 
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DIARI DE GIRONA 05/06/2014 
 

 
 

 


