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1 INTRODUCCIÓ 
 
El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta a continuació la memòria d’activitats del 
curs 2015-2016. 
 
A principis del curs, i arran d’una proposta dels mateixos integrants de la comissió Millora de 
la Qualitat, es va decidir que aquesta comissió no estaria operativa aquest curs i els seus 
membres passarien a integrar-se a la resta de comissions. 
 
En el desenvolupament del treball de les quatre comissions del Consell es reflecteix l’interès 
per fomentar la participació en general i, en concret, per a 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, es nota l’interès de la ciutat per les qüestions que es debaten al Consell i també 
a l’inrevés, l’interès del Consell per formar part de la ciutat en tots aquells camps educatius on 
pot intervenir. Potser el que cal, ara que la participació sembla encaminar un futur més 
positiu, és buscar aquelles parcel·les, aquells temes, aquells àmbits d’actuació, antics i nous, 
on el Consell pot dir-hi la seva, valorant les situacions i emetent el seu criteri. 
 
      
 
2 OBJECTIUS 
 
El 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 Consell 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 Consell durant aquest curs 2015-2016 han estat: 
 

1. Consolidar la participació activa dels membres del Consell i continuar en la línia de 
millorar-la i buscar nous àmbits d’actuació a la ciutat. 

2. Fer el seguiment dels acords proposats pel Consell. 
3. Proposar noves vies d’actuació. 
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3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2015-2016 
 
 

 
3.1 Resum de la dinàmica de treball general 
 
 
 
 

COMISSIONS  I PLENARIS 2015-2016  (Entre parèntesi els 
corresponents a 2014-2015)                                                      

COMISSIONS REUNIONS GRAU DE 
PARTICIPACIÓ 

Sessió plenària 3 (3) 52,8% (44,02%) 

Comissió permanent 4 (4) 65,25% (42,00%) 

Comissió de planificació i equipaments 4 (4) 56,25% (58,33%) 

Comissió de relacions educació - ciutat 7 (7) 52,10% (36,60%) 

Comissió de comunicació 2 (3) 44,44% (40,00%) 

TOTAL 21 (21) 54,25% (44,57%) 
 
 
 
Comparat amb el curs anterior, la participació ha pujat de mitjana 10 punts (de 44,57% a 
54,25%), celebrant-se el mateix nombre de reunions (21). Ha pujat molt la participació a la 
comissió permanent. 
 
En aquest curs 2015-2016, hi ha hagut un total de 53 membres al Consell. D’aquests, 10 eren 
del sector corporació municipal, 10 del sector directors, 5 del sector professorat, 3 del sector 
PAS, 2 del sector alumnat, 10 del sector famílies, 8 del sector altres àmbits i 5 de reconegut 
prestigi. 
 
Per comissions, hi ha hagut 16 membres a la comissió permanent, 16 a la comissió de 
planificació educativa, 17 a la comissió de relacions educació-ciutat i 9 a la comissió de 
comunicació. Cal esmentar que hi havia membres del Consell adscrits a més d’una comissió 
per voluntat pròpia. 
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3.2 L’activitat del ple 
 
Al llarg d’aquest curs escolar s’han celebrat un total de 3 sessions plenàries, en què la mitjana 
d’assistència dels seus membres en relació amb el curs passat ha pujat notablement (curs 
2014-2015: 44,03%; curs 2015-2016: 52,83%). 
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A les sessions plenàries celebrades hi han assistit, convidades, les següents persones: la 
Sra. Anna Nadal, directora de l’escola El Bosc de la Pabordia, equip directiu de l’escola El 
Bosc de la Pabordia; el president del GEiEG i membre del Consell Municipal d’Educació, Sr. 
Francesc Cayuela; el director dels Serveis Territorials del Gironès, el Sr. Josep Polanco i 
López i Inspector Secundària Sr. Jordi Suy.; 
 
Els debats educatius efectuats en les sessions plenàries s’han centrat en diverses temàtiques 
d’interès de la comunitat educativa: 
 

- Visita i presentació d’equipaments educatius: escola El Bosc de la Pabordia, 
instal·lacions del complex esportiu GEiEG. 

- Presentació del projecte “Educació Digital” a càrrec de la Sra. Isabel Muradàs. 
- Sessió de cloenda Consell d’Infants 2015-2016. 
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Data Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats 

10 novembre 2015 
Escola El Bosc de la 

Pabordia 
 

Benvinguda a càrrec de la Sra. Anna Nadal, directora de l’escola El Bosc de la Pabordia  
 
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 10 de juny de 2015 (document. adjunt) 
2. Comissions: informació del treball i propostes d’acord  

 2.1 Treball de la Comissió Permanent 
 2.2 Propostes d’Acord de la Comissió Permanent 

2.2.1 Proposta d’Acord per a l’aprovació de la Memòria 2014-2015 
  2.2.2 Proposta d’Acord sobre nous nomenaments del Consell 
 2.3 Treball de la Comissió de Planificació Educativa 
  2.3.1 Proposta d’Acord sobre dades escolarització inici del curs 2015-2016 
 2.4 Treball de la Comissió Relacions Educació-Ciutat 
  2.5 Treball de la Comissió de Comunicació 

3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

15 de febrer de 2016 
Pavelló del GEiEG 

Benvinguda a càrrec del Sr. Francesc Cayuela, president del GEiEG i membre del Consell 
Municipal d’Educació  
 
Presentació de la proposta “Educació digital” a càrrec de la Sra. Isabel Muradàs, Regidora 
d’Educació i Esports 
 
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 10 de novembre de 2015 (document. 
adjunt) 
2. Comissions: informació del treball i propostes d’acord  

2.1 Treball de la Comissió Permanent 
 2.1.1 Proposta d’Acord sobre el procés de renovació dels membres del Consell que 
ho són per designació 

2.2 Treball de la Comissió de Planificació Educativa 
  2.2.1 Proposta d’Acord sobre l’oferta educativa 2016-2017 
2.3 Treball de la Comissió Relacions Educació-Ciutat 
2.4 Treball de la Comissió de Comunicació 

3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
 

7 de juny de 2016 
Saló de Descans del Teatre 

Municipal 

Prèviament, a les 18 h, al mateix lloc, us convidem a assistir a la sessió de cloenda 2015-2016 del 
Consell d’Infants amb els següents punts de l’ordre del dia: 

1. Presentació del treball realitzat pel Consell d’Infants per al Pla Especial de la Devesa i 
lliurament del document a l’alcaldessa i a la regidora d’Educació i Esports. 
2. Presentació del logotip del Consell d’Infants guanyador del concurs 
3. Comiat dels consellers i conselleres de 6è de primària. 

 
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 15 de febrer de 2016 
2. Propostes d’acord de les comissions 

1. Propostes d’Acord de la Comissió Permanent 
1. Proposta d’Acord sobre la renovació dels membres del Consell que ho són per 

designació.  
2.1.2 Ratificació calendari escolar 2015-2016 
2.1.3 Proposta d’Acord sobre l’edició del calendari escolar 2016-2017 
2.1.4 Proposta d’acord sobre la realització de la Diada de Cooperació Solidària 

2. Propostes d’Acord de la Comissió de Planificació Educativa 
2.2.1 Proposta d’Acord sobre la preinscripció al curs escolar 2016-2017 

3. Propostes d’Acord de la Comissió de Comunicació 
2.3.1 Proposta d’Acord sobre la realització del VI Cicle de Cinefòrum d’Educació 

3.   Propostes d’Acord de la Comissió Relacions Educació-Ciutat 
2.3.2 Proposta d’Acord sobre la resolució de la Beca Joaquim Franch 2015 

4.   Informació diversa 
5.   Torn obert de paraules 
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3.3 L’activitat de la comissió permanent 
 
Durant aquest curs 2015-2016, la comissió permanent s’ha reunit un total de 4 vegades. La 
mitjana de participació ha estat d’un 65%, notablement més alta que el curs passat, que va 
ser del 42%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSIÓ PERMANENT 

 
Data Temes tractats 

20 
octubre 

2015 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 20 de maig de 2015 (doc. adjunt) 
2. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball 
3. Seguiment del treball de les comissions 
4. Memòria del CEM 2014-2015. S’adjunta l’esborrany de la memòria per treballar conjuntament l’apartat de “Conclusions i 

propostes”. (doc. adjunt) 
5. Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 10 de novembre de 2015. 
6. Informació diversa 
7. Torn obert de paraules 

26 gener 
2016 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 20 d’octubre de 2015 (doc. adjunt) 
2. Seguiment del treball de les comissions 
3. Concreció dels punts de l'ordre del dia de la propera sessió plenària del Consell. 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 
 

5 març 
2015 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 14 de gener de 2015 (doc. adjunt) 
2. Seguiment del procés electoral del Consell Municipal d’Educació 
3. Seguiment del treball de les comissions 
4. Organització dates del plenari fins al final de curs  
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 

 

29 abril 
2015 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 5 de març de 2015 (doc. adjunt) 
2. Seguiment del procés electoral del Consell Municipal d’Educació 
3. Seguiment del treball de les comissions 
4. Proposta d’acord sobre la recomanació per al calendari i l’horari escolar per al curs 2015-2016  
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 
 

20 maig 
2015 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 29 d’abril de 2015 (doc. adjunt) 
2. Procés electoral del Consell Municipal d’Educació: buidatge i proposta d’acord de nomenament dels nous membres 
3. Plenari del Consell Municipal d’Educació  
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 
 
 

 
 

 

3

5

8

0
3

13

2

4

10

2

3

11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

no
ve

m
br

e

fe
br

er

m
ai

g 
1

m
ai

g 
2

Índex de participació de la Comissió Permanent

Persones que s'han excusat d'assistir-hi No Assistents Assistents

 

% Assistència Comissió Permanent

23,44%
65,63%

10,94%

Persones que s'han excusat d'assistir-hi

No assistents

Assistents
 



                                                                                                                     
Memòria d’activitats 

Consell Municipal d’Educació 
Curs 2015- 2016 

  

 - 8 - 

3.4 L’activitat de la comissió de planificació escolar i equipaments 
 
Durant aquest curs 2015-2016, la comissió de planificació escolar i equipaments s’ha reunit 4 
vegades. La  mitjana de participació ha estat del 56,25 %, que representa un lleuger descens 
respecte l’any anterior.  
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COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS 

 
Data Temes tractats 

5 octubre 2015 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 18 de maig de 2015. 
2. Presentació del Consell Municipal d’Educació 
3. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
4. Funcionament de la comissió: organització i calendari de les reunions 
5. Pla de treball per al curs 2015-2016 
6.- Informació diversa 
7. Torn obert de paraules 

26 octubre 2015 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 5 d’octubre de 2015. 
2. Valoració d’inici del curs 2015-2016 segons les dades disponibles 
3. Preparació proposta d’acord per presentar al ple del Consell Municipal d’Educació 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 

25 gener 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 26 d’octubre de 2015. 
2. Pla de treball a partir de la proposta presentada al ple del Consell. 
3. Informació diversa 
4. Torn de preguntes 

30 maig 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 25 de gener de 2016. 
2. Valoració de les dades del procés de preinscripció al curs 2016-2017 i preparació de proposat d’acord.  
3. Informació diversa 
4. Torn de preguntes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Assistència Comissió Planificcaió Escolar
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3.5 L’activitat de la comissió de relacions educació – ciutat 
 
Durant aquest curs 2015-2016, la comissió de relacions educació – ciutat s’ha reunit 7 
vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat del 52,10%, gairebé un 20% 
més que el curs anterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT 

 
Data Temes tractats 

6 octubre 2015 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 3 de juny de 2015. 
2. Presentació del Consell Municipal d’Educació 
3. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
4. Funcionament de la comissió: organització i calendari de les reunions 
5. Pla de treball per al curs 2015-2016 
6.- Informació diversa 
7. Torn obert de paraules 

3 novembre 2015 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 3 de juny de 2015. 
2. Enviament del formulari sobre participació a centres educatius i entitats. Dades recollides.  
3. Jornada de Bones Pràctiques sobre participació. Organització 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 

13 gener 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 3 de novembre de 2015. 
2. Actualització de les dades recollides del formulari sobre activitats de participació a la ciutat  
3. Jornada sobre participació. Organització 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 

1 febrer 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 13 de gener de 2016. 
2. Jornada sobre Participació. Organització. Difusió.  
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 

29 març 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 1 de febrer de 2016. 
2. Jornada sobre Participació: difusió, organització del dia de la Jornada, col·laboracions, altres  
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 

3 maig 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 29 de març de 2016. 
2. Valoració de la Jornada sobre Participació i proposta de seguiment dels projectes  
3. Beca Joaquim Franch. Projectes presentats. 
4. Informació diversa 
5. Torn obert de paraules 

17 maig 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 3 de maig de 2016. 
2. Valoració, deliberació i resolució sobre els projectes presentats a la Beca Joaquim Franch 
3. Informació diversa 
4. Torn obert de paraules 
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3.6 L’activitat de la comissió de comunicació 
 
Durant aquest curs 2015-2016, la comissió de comunicació s’ha reunit 2 vegades. La mitjana 
de participació ha estat del 44,44%, un 4% més que el curs anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ 

 
Data Temes tractats 

5 octubre 2015 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 26 de gener de 2015. 
2. Presentació del Consell Municipal d’Educació 
3. Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta 
4. Funcionament de la comissió: organització i calendari de les reunions 
5. Pla de treball per al curs 2015-2016 
6.- Informació diversa 
7. Torn obert de paraules 

11 gener 2016 

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 5 d’octubre de 2015. 
2. Elecció del president o presidenta de la comissió 
3. V cicle de Cinefòrum. Programació 
4. Butlletí sobre Ciència 
5. Informació diversa 
6. Torn obert de paraules 

 
 
 
 
 
3.7 Evolució comparativa de l’activitat del CEM 
 
En termes generals, en comparació amb els cursos anteriors, a l’activitat general de les 
sessions plenàries i comissions de treball del CEM s’observa un lleuger ascens de 
participació, encara que el nombre de reunions ha disminuït. 
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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 creixement als sectors d’altres àmbits, pares i mares, 
directors i corporació municipal, i un lleuger descens als sectors de professorat i PAS. I molt 
poca participació en el sector de l’alumnat. 
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4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL 
 
 
D’acord amb el que disposa el Reglament del Consell, cada curs escolar 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 representació.  
 
Aquest curs 2015-2016, d’acord amb l’aprovació de l’acord de renovació parcial dels 
membres del CEM aprovat en sessió plenària amb data 15 de febrer de 2016, aquesta 
renovació parcial afecta només els representants dels sectors que ho són per designació. 
 
La comissió permanent, reunida com a junta electoral el dia 25 de maig de 2016, d’acord amb 
les notificacions rebudes per part dels diferents sectors de representació del CEM, va acordar 
acceptar l’oferiment de tres entitats d’ensenyaments no reglats a participar al Consell 
Municipal d’Educació, mentre no hi hagi representants dels ensenyaments de règim especial.  
 
Al ple del Consell del dia 7 de juny de 1916 es va aprovar l’acord que proposava els nous 
representants del personal docent, de directors i titulars, i d’altres àmbits educatius, quedant 
de la següent manera: 
 
Representants del personal docent 
 
• Pel Sindicat Comissions Obreres: Almudena González 
• Pel Sindicat USTEC-STE’s-IAC: Lluís Rieradevall 
• Pel Sindicat ASPEPC-SZPS (Sindicat professors de secundària): Luis M. Sobrino Cortés  
 
Representants de directors i titulars 
 
• Primària públic: continuen els mateixos representants fins que el setembre es ratifiquin o 
es canviïn, Àngel Villalón, Clara Sales i Magda Campistol 
• Formació d’Adults: Ester Mellado Blanes 
• Educació Infantil: Rosanna Vehí Oliver 
• Secundària públic: Joan Cumeras, Anna Masós 
• Centres concertats: Joaquim Mataró i Xavier Garcia per secundària i Susanna Berengena 
per primària 
. 
Representants d’altres àmbits educatius  
 
• Pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats: Joan Domènech. 
• Per la UdG: David Brusi i Rafael Garcia. I de la Facultat d’Educació i Psicologia: Josep 
Maria Serra 
• Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament: Carme Sánchez 
• Representant del Moviment de Renovació Pedagògica: pendent 
• Pels ensenyaments no reglats i de règim especial: Fran Quirós (Càritas Girona), Maria 
Solés (Fundació Esplai Girona), Lluís Puigdemont (Fundació SERGI).  
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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://www2.girona.cat/ca/cem_acords 
 

Acords aprovats pel Ple – Novembre 2015 

» Acord sobre el nomenament dels nous membres del CEM 

» Acord sobre l'aprovació de la memòria del curs 2014-2015 

» Acord sobre les dades d'escolarització en l'inici del curs 2015-2016 

 

Acords aprovats pel Ple - Febrer de 2016 

» Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM.Procés electoral 2016 

» Acord sobre l'oferta educativa 2016-2017 

 

Acords aprovats pel Ple - Juny de 2016 

» Resultats de la preinscripció a Educació Infantil, Primària i ESO 2016-2017 

» Recomanació del calendari i horari escolar 2016-2017 

» Acord sobre l'edició del calendari escolar curs 2016-2017 

» Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM.Procés electoral 2016 

» Acord sobre la celebració del VI Cicle de cinefòrum d'educació 

» Acord sobre la celebració de la XXIII Diada de cooperació solidària 

» Resolució de la convocatòria 2015 de la Beca Joaquim Franch 

 
 
 
5.2 Diada de Cooperació Solidària 
 
El dimecres 20 d’abril de 2016 es va celebrar la XXII Diada de Cooperació Solidària al Saló de 
Descans del Teatre Municipal de Girona, organitzada conjuntament pel Consell Municipal 
d’Educació i el Consell de Cooperació i Solidaritat. Hi van assistir uns 80 alumnes de les 
escoles Migdia i Masmitjà, que havien treballat el tema “I tu d’on ets? i tu com vius? 
Condicions de vida i migracions”. L’acte va acabar amb una xocolatada solidària al final del 
carrer Albereda. 
 
La participació ha estat la més baixa registrada els últims anys i, conjuntament amb els 
responsables del Consell de Cooperació i Solidaritat, es farà una revisió de tot el procés. 
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5.3 Beca Joaquim Franch 
 
La Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels membres de la comissió 
de relacions educació i ciutat del Consell i la Sra. Roser Batllori es va reunir el dia 17 de maig 
de 2016 a l’Ajuntament de Girona per valorar els 4 projectes presentats i resoldre la 
convocatòria atorgant el premi a un dels projectes presentats. El Jurat va valorar que, a més 
de la quantitat, també havia baixat la qualitat, i que cap d’ells no tenia un projecte sòlid al 
darrere. També va constatar que no hi havia centres educatius presentats.  
 
Per tot això, el Jurat va decidir declarar deserta la Beca Joaquim Franch 2015 i preparar una 
proposta d’acord al plenari del Consell en el sentit que, excepcionalment, el curs que ve es 
torni a convocar la beca. I que s’insisteixi a les bases en el concepte de sostenibilitat del 
projecte i que la beca no sigui només una demanda econòmica. Al plenari es va aprovar la 
proposta i, per tant, excepcionalment, es convocarà la beca dos anys seguits. 
 
 
5.4 Pàgina web del CEM 
 
Durant aquest curs 2015-2016, s’ha anat actualitzant puntualment el contingut de la pàgina 
web del CEM.  
  
La informació que hi ha fa referència a: 

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

memòries, sessions plenàries i procés de renovació dels membres del CEM. 
• Publicacions del CEM: butlletí  
• Vídeo de difusió del CEM 
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5.5 Vè Cicle de cinefòrum d’educació 
 
La comissió de comunicació ha organitzat el Vè cicle de Cinefòrum d’Educació, decidint 
tractar els temes de la conscienciació mediambiental, les conseqüències d’una educació 
extremadament exigent i els estudiants a l’estranger. Hi ha hagut una mitjana de 30 assistents 
a les sessions. 
 

 Dimecres 3 febrer 2016 
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA 
Una verdad incómoda (2006) 
 
Ponç Feliu, biòleg, ambientòleg i gerent del Consorci 
del Ter. 
Deli Saavedra, doctor en biologia, consultor ambiental 
i Regional Manager a la fundació holandesa Rewilding 
Europe. 
 
 

 
Dimecres 2 març 2016 
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA 
Whiplash(2014) 
 
Margarida Falgàs, mestra, pedagoga i professora de 
la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de 
Girona. 

V CICLE 
CINEMA 
FÒRUM 
D’EDUCACIÓ 

 
 

Dimecres 20 abril 2016 
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA 
Cadena de favores (2000) 
 
Joaquim Rodriguez Vidal, professor d’institut i 
regidor de l’ajuntament de Girona. 
Ramon Ceide Gómez, president de Càritas 
Interparroquial de Girona. 
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6 CONCLUSIONS I PROPOSTES 
 

En general s’observa un creixement de la participació als sectors d’altres àmbits, de pares i 
mares, de directors i de corporació municipal, i un lleuger descens als sectors de professorat i 
de PAS. I molt poca participació en el sector de l’alumnat. 
 

L’assistència als plens també ha pujat gairebé deu punts de mitjana. 
 
Per comissions, excepte la comissió de planificació educativa i equipaments, que ha vist un 
lleuger descens de participació respecte al curs anterior, han augmentat la seva assistència a 
les diferents reunions i activitats. 
 
De cara al curs 2016-2017, caldrà buscar els mecanismes i els camins més adequats per 
intentar que el sector d’alumnes sigui més present al Consell, una eina de participació que la 
ciutat posa al seu servei amb deu places per ocupar. La seva veu i la seva presència són 
absolutament necessàries en el Consell Municipal d’Educació. Potser abans que es 
convoquin les eleccions al Consell, caldrà fer alguna actuació en aquest sentit per tal que, 
quan sigui l’hora, sàpiguen que poden presentar les seves candidatures i accedir al Consell 
com a membres de ple dret. 
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ANNEX 1. RELACIÓ DE MEMBRES DEL CEM  
 

A inici del curs 2015-2016 
 
10 CORPORACIÓ MUNICIPAL   

Carles Puigdemont i Casamajó  
Isabel Muradàs i Vázquez (CP) 
Eduard Berloso i Ferrer (Cap comissió) 
Cristòbal Sánchez i Torreblanca (CP) 
Pere Albertí i Serra (CP) (C1) 
Maria Mercè Roca i Perich (CP) (C3) 
Laia Pèlach i Saget (CP) 
Joaquim Rodríguez Vidal (CP) (C1) (C3) (CC) 
Míriam Pujolá Romero (CP) (C1) (C3) (CC) 
Concepció Veray Cama (?) 

10 DIRECCIÓ DEL CENTRE I TITULARS  

Magda Campistol (C1) (primària públic) 
Joan Cumeras (C1) (secundària públic) 
Clara Sales (C1) (primària públic) 
Joaquim Ruhí Brunsó (C1) (secundària públic) 
Maite Peral (C1) (infantil) 
Xavier García (CC) (concertat) 
Joaquim Mataró (C3) (concertat) 
Àngel Villalón (CP) (primària públic) 
Susanna Berengena (C1) (concertat) 
Fermí Porta (C3) (CFA) 

10 PERSONAL DOCENT (5 vacants) 

Almudena González (C1) (Sindicat) 
Lluís Rieradevall (CP) (Sindicat) 
Eduard Carlos i Boet (CP) (Sindicat) 
Belén Huici Díaz  (C1) (Balandrau) CEC primària 
M. Teresa González (C3)(Inst. Narcís Xifra) CEC Sec 

4 PAS (1 vacant) 

Marta Roure (C1) (Les Alzines) Secundària 
Agustí López Serrano (C1) (Sta. Eugènia) Primària 
Jordi Aguiló Vendrell (CP) (Bell-lloc) Secundària 

10 ALUMNAT (8 vacants) 

Josep Maria Pallàs (CC) (Montilivi) 
Guillem Martínez Roura (C3) (Vedruna) 

10 PARES / MARES D'ALUMNES  

Teresa Juanola Juncà (CP) (FAPAC) 
Margaret Delgado Martil (C1) (Domeny) CEC 
Sílvia Roura Pla (C3) (Montfalgars) AMPA 
Núria Serrat Manén (CC)(Annexa) AMPA 
Daniel Castillo Isern (CP) (Marta Mata) AMPA 
Marta Fernández Moreno (C1)(Montfalgars) CEC 
Daniel Soriano Collantes (C3) (Cassià Costal) CEC 
Núria Montoliu (C1) (Inst. Sobrequés) CEC 
Josep Maria Baixauli (C3)(Inst. Nou) CEC 
Jaume Veray Cama (C1) (Maristes) CEC 

 
 
 
 

10 ÀMBITS EDUCATIUS NO ESCOLARS  (2 vacants: 1 
escola Idiomes, 1 Moviment Renovació Pedagògic) 

Carme Sánchez Nonell (Ajuntament)(CP,C3) 
Maria Solés (No reglats) (C3) 
Ezequiel Mir Casas (No reglats) (C3) 
David Brusi (UdG)(C3) 
Jaume Ametller (UdG) (CC) 
Rafael Garcia Campos (UdG)(CP) 
Sara Pujolràs (Conservatori Música) (CC) 
Joan Domènech i Moner (Col.Of.Doctors i Lli.)(CC) 

6 RECONEGUT PRESTIGI (1 vacant) 

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

SECRETÀRIA 

Lluís Pau 
 

 
      
    
 LLEGENDA: 
 Comissió Permanent (CP) 
 Comissió Planificació Escolar (C1) 
 Comissió Relacions Educació-Ciutat (C3) 
 Comissió Comunicació (CC) 
   
TOTAL: HAN DE SER 70 MEMBRES + SECRETÀRIA, 
SÓN  53 + SECRETÀRIA (17 VACANTS) 
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ANNEX 2. RECULL DE PREMSA 
 
 
20/04/2016 
 
La 22a Diada de Cooperació Solidària s'ha 
celebrat avui amb el lema "I tu, d'on ets? I 
tu, com vius? Condicions de vida i 
migracions"  

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha 
donat la benvinguda als participants a la 
jornada. 

 

Font: Ajuntament de Girona 

Aquest matí ha tingut lloc la 22a Diada de 
Cooperació Solidària, que és l’acte de cloenda 
de les diferents activitats realitzades per les 
escoles participants aquest curs al voltant de la 
temàtica de les condicions de vida en altres 
parts del món i les migracions. Enguany hi ha 
participat l’Escola Doctor Masmitjà i l’Escola 

Migdia. La Diada està organitzada 
conjuntament pel Consell Municipal d’Educació 
i pel Consell Municipal de Solidaritat i 
Cooperació i compta amb el suport i la 
implicació del professorat i l’alumnat que hi ha 
participat. 

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha 
donat la benvinguda aquest matí als 
participants d’aquesta edició del projecte i ha 
instat els nens i nenes a posar el seu “gra de 
sorra per construir una societat millor”. 
“Catalunya és especialment solidària perquè 
històricament els catalans han necessitat 
també de la solidaritat i aquest fet forma part 
del nostre caràcter. Per això, és important que 
sempre poseu els valors de la cooperació i la 
solidaritat per damunt d’altres elements més 
materials”, ha destacat Madrenas. 

La Diada ha tingut lloc al Teatre Municipal i en 
el transcurs de l’acte una vuitantena de nens i 
nenes de les dues escoles participants han 
explicat el que han treballat a les aules amb els 
seus companys al llarg d’aquest curs. La 
majoria de les activitats han estat 
representacions teatrals, cançons i danses. El 
grup de teatre La Troca ha estat l’encarregat de 
dinamitzar l’acte i, per cloure la jornada, s’ha fet 
una xocolatada de comerç just a la rambla de 
Llibertat.  

Enllaç web Servei de Solidaritat i Cooperació 
de l'Ajuntament de Girona  
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Estudien posar barracons a l'institut 

Ermessenda de Girona  

El centre s'haurà d'ampliar de cara al curs 

2017-2018, ja que seran necessàries dues 

línies més 

01.06.2016 | 07:22  

L´institut Ermessenda de Girona es troba a  

l´edifici del Cartañà, on també hi ha entitats  

del Bisbat.   

Marcmartí  

 

GIRONA | LAURA FANALS El 

Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament 

estan buscant solucions per ampliar l'institut 

Ermessenda de Girona, situat des del curs 

2014-2015 al Casal Bisbe Cartañà, propietat 

del Bisbat. De cares al curs 2017-2018 

preveuen que s'haurà de passar de dues a 

quatre línies per poder absorbir tota la 

demanda que hi haurà, i l'espai els haurà 

quedat petit.  

Com que l'institut no es pot ampliar dins del 

mateix edifici perquè les entitats del Bisbat 

ocupen la resta de l'espai, les administracions 

estan treballant en dues alternatives. Per una 

banda, seguiran insistint al Ministeri de Defensa 

perquè els cedeixi l'edifici que té al carrer Emili 

Grahit. Aquesta seria la solució prioritària, i de 

fet l'Ajuntament ja va intentar que l'institut 

s'ubiqués allà en lloc del Cartanyà en primera 

instància. Però com que no hi ha cap garantia 

que això s'aconsegueixi, el consistori i 

Ensenyament estudien la possibilitat d'instal·lar 

barracons per encabir els nous alumnes, que 

s'ubicarien en un terreny que hi ha molt a prop 

de l'escola Pericot. Segons les previsions 

d'escolarització, es calcula que seria necessari 

mantenir-los durant quatre o cinc anys. 

L'institut Ermessenda de Girona va néixer per 

donar resposta a una demanda històrica del 

Consell Municipal d'Educació (CEM), que feia 

anys que reclamava un nou centre de 

secundària, perquè la majoria dels públics ja 

superaven el 100% d'ocupació i es preveia un 

nou «boom» d'alumnes. Com que la Generalitat 

ja havia advertit que no disposava de recursos 

per construir un edifici d'obra nova, i a més 

l'Ajuntament no tenia uns terrenys per oferir-li, 

el consistori va buscar possibles ubicacions fins 

que va arribar a un acord amb el Bisbat per 

poder ubicar el nou centre al Casal Bisbe 

Cartañà, situat al costat de la parròquia de Sant 

Josep. L'acord va ser que l'institut podria estar 

allà durant un mínim de tres cursos i un màxim 

de deu, i més endavant ja s'estudiarien quines 

necessitats hi hauria a nivell educatiu.  

Però l'edifici del Cartañà aviat quedarà petit per 

a l'institut. Segons ha explicat la regidora 

d'Educació, Isabel Muradàs, durant el curs 

vinent ja es cobriran totes les necessitats de 

secundària, ja que hi haurà un «bony» a 

l'institut de Montilivi i una nova línia a la Salle. 

El problema es planteja de cara al curs 2017-

2018, quan hi haurà un augment de la 

demanda i els centres actuals no seran 

suficients per absorbir-la. Per això, la solució 

passa per ampliar l'institut Ermessenda, on 

s'ofereix ESO, i fer-lo de quatre línies en lloc de 

les dues actuals. El problema és que el centre 

no pot créixer en el mateix edifici del Cartanyà, 
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on hi ha diverses entitats relacionades amb el 

Bisbat que també necessiten l'espai.  

Per això, una de les alternatives que s'ha posat 

sobre la taula és la d'instal·lar barracons a 

l'institut. Per qüestions d'espai, aquests 

s'ubicarien en uns terrenys situats a darrera de 

l'escola Pericot. Segons ha indicat el director 

territorial d'Ensenyament, Josep Polanco, 

aquesta és una de les opcions que s'estudia, 

tot i que no s'ha concretat encara. L'altra 

possibilitat és continuar negociant amb Defensa 

per aconseguir la cessió de l'edifici que hi ha a 

Emili Grahit, on hi hauria espai suficient.  

La previsió és que aquesta ampliació sigui 

necessària a partir del curs 2017-201 i hagi de 

durar quatre o cinc anys, que és quan hi haurà 

un creixement més important d'alumnes. 

Malgrat que la decisió encara no està presa, 

l'Ajuntament i Ensenyament volen planificar-ho 

amb temps per tenir la situació el màxim 

d'estudiada i poder donar la màxima informació 

a les famílies. 

 
 
 
 
 
 

Els alumnes d´ESO excediran 

l´oferta de places en els pròxims 

cursos  

El creixement de matrícula a secundària 

planteja la necessitat de construir o ampliar 

centres i aules 

12.11.2015 | 07:20  

La regidora Isabel Muradàs i la directora de  

l´Escola del Bosc de la Pabordia, Anna  

Nadal, en el ple del CEM. marc Martí  

 

GIRONA | ROSER ALBERTÍ Els alumnes 

de Secundària de la ciutat de Girona 

superaran, en els pròxims cursos, el nombre de 

places existents actualment en els centres 

educatius. Així ho va valorar ahir la Comissió 

de Planificació Escolar i Equipaments en el 

primer plenari del curs del Consell Municipal 

d'Educació (CEM), després d'analitzar les 

dades d'escolarització per al curs 2015-2016 

aportades per Ensenyament. Segons va fer 

constar aquesta Comissió i alguns dels 

membres a la sessió celebrada ahir a l'escola 

El Bosc de la Pabordia, alguns centres 

actualment ja es troben per sobre del 100% 

d'ocupació i per aquest motiu des de la 

Comissió es va plantejar l'ampliació i 

construcció d'aules o centres per atendre el 

creixement de matrícula a secundària, així com 

la necessitat de treballar el mapa escolar de 

Girona, (analitzant les dades del padró i la 

projecció dels grups per al proper curs escolar 

2016-2017) i reforçar el seguiment de la 

matrícula de tot l'alumnat amb places 

assignades a 1r d'ESO, com a mesura per 

garantir la previsió de les ràtios establertes. 
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En relació a aquestes dades, a educació infantil 

i primària, es manté aquest nou curs el mateix 

nombre de grups -un total de 50- que en el curs 

anterior, però en el cas de 6è de primària es 

podria incrementar la ràtio si es produïssin 

noves peticions de matriculació, ja que 

actualment no existeixen places vacants. 

Pel que fa a les escoles bressol, segons la 

Comissió, l'oferta de places, que representen 

un 25% del padró, estan «ben aprofitades», tot 

i que es va proposar un estudi del nombre de 

famílies en llista d'espera per tal de plantejar 

per al pròxim curs un possible increment en 

l'oferta de places públiques. 

Propostes del govern gironí 

D'altra banda, la regidora d'Educació, Isabel 

Muradàs, va presentar les propostes del govern 

gironí en matèria educativa previstes en el Pla 

de Govern de cara als pròxims 4 anys i va 

avançar que, en els pressupostos de 2016, ja 

s'hi ha previst una partida per incrementar la 

quantitat destinada a la convocatòria d'ajuts 

d'igualtat a les escoles fins a arribar com a 

mínim als 100.000 euros en 4 anys. 

Pel que fa la resta de propostes, dues de les 

quals van suscitar més interès entre els 

membres del CEM van ser les referents a la 

definició d'un procés de debat sobre 

l'escolarització dels menors del Sector Est i 

sobre la zonificació de Girona, per evitar que 

els alumnes amb necessitats educatives 

especials s'adscriguin de manera desigual en 

els diferents centres de la ciutat, tant públics 

com concertats. 

També es va anunciar la creació d'una 

Comissió de Formació Professional i 

Ocupacional dins del CEM, moment en el qual 

es va fer constar que existeix una manca 

d'espai per acollir l'alumnat tant de FP com de 

les escoles d'adults, i es va anunciar que el 

Consell dels Infants de Girona es constituirà 

finalment a principis de desembre. 

Pel que fa a l'activitat del CEM, es va aprovar el 

nomenament de tres nous membres i es va 

destacar l'augment «lleugerament superior» de 

la participació tenint en compte la disminució 

del nombre de reunions. Estava previst que 

l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont també 

assistís a la sessió del ple, però la seva 

presència en el Parlament de Catalunya en 

qualitat de diputat no li va permetre arribar a 

temps. 

 
 
 


