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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Dia: 26 de novembre de 2015 
Lloc: l’Escorxador 
Hora: a 2/4 de 8  
 
En representació dels diferents sectors assisteixen: 
Regidora d’Ensenyament – Presidenta: Meritxell Montserrat Mestres 
Sector dels grups municipals: 
 Paula Castanyeda Hidalgo 
 Anna Ruiz Casals 

Magda Salvadó Cabré 
Nati Santacana Ferrer 
Alessandra Torres Sánchez 

Sector de docents: 
Iolanda Bertran Medialdea 
Susana Jordan González 
Gemma Marsó Garcia 
Sandra Pina López 
Teresa Sabaté Gallego 

Sector de pares i mares: 
 Antonio Domínguez Florido 
 Maite Lago Ayala 
 Rosa M. Martínez Dalmases 
 Yolanda Moya Giménez 
 Cristina Serrano Sainz 
 Eva Valle Rebollo 
Sector d’alumnes: 
 Èlia Casals Cisa 
 Fèlix Diaz-Prieto Masana 
Sector del personal d’administració i serveis: 
 Carme Mulet Via 
 Deborah Sánchez Botia 
 
Assisteixen Dolors Peñafiel Hervàs (cap del Servei d’Ensenyament), Salvador Morató 
(tècnic del Servei d’Ensenyament) i Roser Vives (tècnica del Servei d’Ensenyament i 
secretària del Consell Escolar Municipal) 
 
Excusen l’absència: Jana Sos Sabrià i Raquel Isart Oliver (del sector alumnes) 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Constitució del nou consell escolar municipal 
La regidora d’Ensenyament, Meritxell Montserrat, dóna la benvinguda als nous 
membres i cadascun dels assistents es presenta. Informa que ha costat trobar 
representants de tots els sectors i actualment hi ha dues vacants en el de docents, una 
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en el d’alumnes i dues en el de personal d’administració i serveis. En el moment que hi 
hagi persones interessades es podrien cobrir. 
Montserrat explica que el Consell Escolar Municipal és un òrgan de participació del món 
educatiu de la vila. Les decisions que es prenguin no són vinculants però sí que es tenen 
en compte. Es demana discreció en relació als temes que es tractin en el sí del consell, 
cal anar en compte en no perjudicar a tercers. 
Les normes de funcionament i tota la informació relacionada amb el CEM es pot 
consultar a la web municipal (www.vilafranca.cat) 

 
2. Informacions generals sobre el sistema educatiu local 
Montserrat informa que gairebé totes les competències en matèria educativa són 
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Les dels ajuntaments són: participar en la 
vigilància del compliment de l’escolarització obligatòria (absentisme), cooperar amb les 
administracions educatives corresponents en l’obtenció dels solars necessaris per a la 
construcció de nous centres educatius i la conservació, manteniment i vigilància dels 
edificis de titularitat local destinats a centres públics d’educació infantil, primària o 
d’educació especial. A part, els ajuntaments poden tenir altres competències delegades 
com són, en el nostre cas, la gestió de les llars municipals d’infants i l’Oficina Municipal 
d’Escolarització (OME).  
 
Salvador Morató, tècnic municipal d’Ensenyament, explica que a través de l’OME es 
reben totes les sol·licituds d’escolarització de P3 a 4t d’ESO fora del període ordinari i es 
participa en la Comissió de garanties d’admissió. Aquest òrgan, presidit per l’inspector 
de zona i amb representants de docents i famílies, assigna places a tots aquests alumnes 
que ho sol·liciten fora de termini. 
Dolors Peñafiel, cap del Servei d’Ensenyament, diu que la Llei de Racionalització i 
Sostenibilitat de les Administracions Locals (LRSAL) constreny els municipis a fer només 
allò que tinguin delegat, tot el que es faci addicional ha de ser sostenible o bé generar 
beneficis. L’Ajuntament de Vilafranca té unes finances sanejades, per això pot destinar 
una part considerable del pressupost municipal a Ensenyament, sent uns dels municipis 
que més n’hi destina. Un 10,5% del pressupost municipal (aproximadament 4.275.000€) 
s’ha invertit en programes i serveis educatius. Bona part d’aquesta inversió es destina a 
l’amplia oferta que té de llars d’infants. A més a més, a través dels Serveis de Formació i 
Ocupació  i de Joventut, l’Ajuntament destina més recursos al món educatiu local 
(Programes de Formació i Inserció i orientació professional i formativa). 
Montserrat explica que l’Ajuntament està representat als centres educatius públics amb 
la participació d’un tècnic municipal als seus consells escolars. Afegeix que, a part dels 
manteniments de centres d’infantil i primària, que són competència directa municipal, 
s’inverteix en millores dels edificis atenent a criteris de seguretat i eficiència energètica 
(als centres de secundaria no, la titularitat és de la Generalitat). Antonio Domínguez, 
representant del sector de pares i mares, diu que això recau en l’Ajuntament perquè la 
Generalitat no ho fa. Montserrat diu que, en el cas de millorar les instal·lacions d’una 
escola potser la Generalitat ho acabaria fent, però no així amb els ajuts per a 
l’escolarització que l’Ajuntament atorga per voluntat pròpia i que reverteix en un gran 
nombre de població escolar. Comenta que les aportacions de la Generalitat destinats a 
ensenyaments no obligatoris han disminuït, Peñafiel diu que això afecta a tot Catalunya, 
amb les llars d’infants també han disminuït dràsticament les aportacions tot i que la 
Diputació compensa una part, i la resta ho assumeix l’Ajuntament ja que ha optat per 
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no augmentar les quotes. Les aportacions de les famílies usuàries de les llars són del 
24% del cost total, lluny del 33% que seria òptim. 
 
3. Situació actual de l’escolarització a Vilafranca 
Morató informa que a Vilafranca hi ha uns 10.000 alumnes que segueixen algun tipus 
d’ensenyament reglat i/o oficial. Es projecta una gràfica, inclosa en l’ANNEX 1, que 
mostra la situació. El centres amb més alumnes són els que imparteixen secundària (tret 
de d’Institut Nou de Vilafranca, de recent creació), el centre més gran té uns 1.000 
alumnes. Les escoles d’infantil i primària en tenen entre 500 i 600. Hi ha dos centre 
privats, Lingo Mon i Cet-Penedès, que tenen reconegut algun ensenyament oficial però 
no ho fan perquè no tenen demanda. Dins aquests ensenyament reglats hi ha els 
Programes de Formació i Inserció (els PFI), que són recursos de segona oportunitat, amb 
metodologies més pràctiques, destinats a alumnes que es preveu que no graduarien 
l’ESO seguint els estudis ordinaris. 
En els últims anys s’està produint a nivell de Catalunya una davallada demogràfica. Hi ha 
l’excepció del nou P3 que s’ha hagut d’obrir aquest curs 2015-2016, degut a que l’any 
2012 Vilafranca va ser un cas singular i va registrar molts naixements. En els propers 
anys a Vilafranca hi ha una forta disminució del nombre de dones en edat fèrtil que 
provocarà una davallada de la natalitat amb la consegüent disminució de la demanda de 
places d’educació infantil i primària. Per contra, s’incrementarà la demanda a 
secundària. Aquestes dades s’obtenen del padró, la Generalitat les demana al Servei 
d’Ensenyament per poder fer planificació educativa. 
Rosa M. Martínez, representant del sector de pares i mares, pregunta si la planificació 
educativa preveu també l’oferta d’educació especial. 
Peñafiel explica que la Taula Mixta de Planificació, en la que participa l’Ajuntament, 
amb la Generalitat, seria el marc on es tractaria. En aquestes reunions es parla de tot 
però la Generalitat és qui acaba decidint. D’educació especial no se’n parla cada vegada 
perquè les dades concretes a infantil depenen de les avaluacions que fa l’EAP, però sí 
s’hagués de fer alguna aportació seria el lloc adequat. En l’última taula, per exemple, es 
va parlar dels Programes de Formació i Inserció. 
 
4. Informació del programa d’ajuts econòmics a l’escolarització curs 2015-2016 
Montserrat explica que aquest programa és possible gràcies a la col·laboració dels 
centres educatius amb l’Ajuntament, per a ells suposa un volum de feina important 
però alhora es valora molt positivament ja que més de 1.600 famílies es beneficien 
d’aquests ajuts econòmics. 
Morató explica l’evolució dels darrers anys, el percentatge d’alumnes beneficiats és 
cada vegada major: el curs 2010-2011 era d’un 10,9%, el curs passat (2014-2015) va ser 
d’un 19,9% i aquest curs es preveu que estarà al voltant del 21%, un cop es 
comptabilitzin els que s’atorguen en període extraordinari. Si tenim en compte només 
l’alumnat que resideix a Vilafranca (a primària són la gran majoria d’alumnes però a 
secundària hi ha també alumnes de la comarca), aquest percentatge estaria al voltant 
d’un 25% de població. L’increment és degut a un major nombre de dificultats 
econòmiques de les famílies, però també a un augment dels diners que s’hi destinen i  al 
fet que el topall de renda s’ha ampliat. Aquets mesura ha permès que famílies amb 
rendes baixes que abans quedaven excloses, actualment tinguin dret a ajut.  
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Peñafiel comenta que aquest percentatge coincideix amb les dades de Serveis Socials 
sobre la infància en risc d’exclusió social, això fa pensar que la distribució dels ajuts 
s’ajusta força a les necessitats de la població. 
La representant del grup municipal VeC, Magda Salvadó pregunta si aquestes dades 
s’explicaran per barris. Peñafiel diu que per aquest consell no s’havia previst, tot i que si 
interessa al conjunt del plenari es podria fer en properes ocasions. 
Montserrat explica que dins el paquet d’ajuts a l’escolarització també hi ha el 
finançament de vetlladors en horari de menjador escolar, que aquest curs s’ha 
incrementat en mitja hora en els centres que ho requerien per tal de cobrir tot l’horari 
de migdia. 
 
Fèlix Diaz-Prieto, representant del sector alumnes, pregunta si l’alumnat escolaritzat en 
centres concertats també rep ajuts. Peñafiel contesta que sí, que el que determina si 
reps o no l’ajut és la renda familiar. S’informa que la distribució dels ajuts és desigual 
entre els diferents centres. Morató explica que totes les famílies reben la informació a 
través dels centres educatius i les que hi estan interessades han d’anar a l’Ajuntament a 
lliurar la sol·licitud. 
 
Salvadó parla dels alumnes que fan escolarització compartida, considera que a l’escola 
d’educació especial reben un tracte individualitzat tota la jornada, en canvi a l’escola 
ordinària pot ser que no tinguin vetlladors al menjador i es pregunta el perquè d’aquest 
tractament diferenciat. Martínez considera que a l’escola ordinària aquests alumnes 
tenen vetlladors i en canvi a la d’educació especial no. Morató aclareix que la 
Generalitat, a través dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, valora les necessitats 
de vetlladors a l’escola ordinària i és qui els assigna per a l’horari lectiu, no així pel 
menjador. 
 
Es comenta que des de l’entrada en vigor de la LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de 
la Calidad Educativa) no es contempla l’assistència del representant de l’Ajuntament en 
els consells escolars de les escoles concertades, però en el cas de l’escola Delta-Espiga sí 
que ho fa per petició del centre; Peñafiel ho destaca com una mostra d’obertura i 
transparència. Montserrat afegeix que altres centres concertats han expressat que no 
tindrien cap inconvenient en tenir un representant municipal. 
 
Montserrat vol felicitar públicament a les educadores de les llars municipals d’infants, ja 
que en els resultats del Cercles de Comparació de la Diputació han tret molt bona 
valoració. Aquest estudi es realitza anualment i compara diferents indicadors amb els 
d’altres llars d’infants de diferents municipis. Destaca el nivell de satisfacció dels 
usuaris, l’alta cobertura sobre la població infantil del municipi, l’elevada oferta de places 
públiques, l’alt percentatge d’infants bonificats i l’elevat percentatge d’aportació 
municipal. 
 
Yolanda Moya, representant del sector de pares i mares, comenta que ara hi ha més 
oferta de nadons però considera que la quota és molt alta. Tot i que el primer trimestre 
es porten el dinar, diu que algunes famílies han comparat i el preu és semblant al que 
cobra la llar privada El Virolet. Peñafiel diu que no coneix les quotes de l’oferta privada, 
però que en tot cas a les llars es paga en funció dels ingressos familiars i, 
comparativament, som dels municipis que menys cobren de quota. Si es paga la quota 
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màxima és perquè la família té un nivell alt d’ingressos. Explica que en les enquestes de 
satisfacció, que es realitzen a un 75% de les famílies, hi ha indicadors econòmics i els 
resultats no són dolents, tot i que tampoc són els millors. També que cal tenir en 
compte que les quotes de petits són més altes perquè el cost de la plaça és més elevat, 
més endavant es compensa.   
Montserrat diu que és un servei del que l’Ajuntament se’n sent orgullós. Domínguez, 
com a ex-usuari, felicita l’Ajuntament pel servei però diu que el personal s’ha de cuidar i 
creu que en alguna ocasió s’ha fet una rotació global sense gaire sentit, fet referència 
als canvis de personal del curs 2013-2104. Peñafiel li respon que en el seu moment 
aquest tema ja es va parlar i que es va reconèixer que s’havia fallat en la precipitació 
però no en el fet d’impulsar canvis en els equips d’educadores, un aspecte que des del 
Servei d’Ensenyament es considera motivador. Roser Vives, actual tècnica municipal 
d’Ensenyament que en aquell moment formava part de l’equip educador de les llars, 
creu que cal afinar en com es gestionen aquestes rotacions i fer-les sense 
precipitacions, però que els canvis en sí són positius pels equips, generen noves 
dinàmiques i aporten beneficis al funcionament de les llars.  
Moya diu que potser el problema va ser per manca d’informació. Tot i així constata que 
a les llars les famílies estan molt informades del funcionament i no tant a les escoles.  
Peñafiel informa que els resultats de totes les edicions del Cercles de Comparació 
Intermunicipal de llars d’infants es podran consultar a la web municipal. 
 
5. Torn obert de paraules 
Deborah Sánchez, representant del sector PAS, diu que té la impressió que a mida que 
vas pujant cursos escolars vas rebent cada vegada menys informació per part dels 
centres. I quan això fa referència als itineraris formatius després de la ESO, la seva 
experiència professional la porta a pensar que hi ha molta desinformació sobre la 
modalitat d’Arts Plàstiques, ja que cal fer una prova d’accés per accedir als cicles 
formatius i molts alumnes no ho saben, diu que s’ha arribat a trobar amb informacions 
errònies provinents del Saló de l’Ensenyament. Creu que els instituts no informen bé, o 
que en tot cas hi ha algun moment en que es perd la informació. Pregunta què es fa per 
orientar als alumnes i si l’Ajuntament hi pot fer alguna cosa. 
Susana Jordan, representant dels docents, comenta que a l’Ajuntament aquesta tasca la 
fa el SIAJ. 
Gemma Marsó, representant també dels docents, corrobora el que diu Jordan, diu que 
cada curs hi ha xerrades d’orientació. També comenta que ella, com a tutora de 4t 
d’ESO, a vegades dóna unes determinades orientacions però els alumnes acaben 
seguint altres opcions.  
Morató comenta que el que ha exposat Sánchez també ho detecten a l’OME, que els 
alumnes de règims especials (ensenyaments artístics, ensenyaments d’arts plàstiques i 
disseny, ensenyaments d’esport i ensenyaments d’idiomes) a vegades desconeixen que 
s’han de fer proves d’accés, que arriben famílies molt desorientades que no saben què 
és un PFI, que per aquesta via poden optar a reserva de places en cicles formatius... 
Reconeix que hi ha un cert desordre, el SIAJ fa molt bona tasca però és difícil disposar 
de tota la informació. Diu que hi ha un moment complicat, dels 16 als 18 anys: si no s’ha 
graduat ESO els joves no poden accedir als instituts però tampoc als CFA (Centres de 
Formació d’Adults). 
Peñafiel comenta que a nivell comarcal s’ha detectat que falta posar ordre en tot aquest 
món amb una mirada amplia de territori. 
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Martínez proposa que potser caldria una guia de recursos esquemàtica. 
Marsó diu que a ella li sembla que els alumnes disposen de molta informació i comenta 
que les famílies poden demanar assessoraments individuals al SIAJ. 
Peñafiel diu que es mirarà quins recursos hi ha. 
 
A Eva Valle, representant del sector pares i mares, li preocupa que els alumnes que 
reben un 100% de beca de menjador quedin desatesos quan arriben a secundària, ja 
que als instituts no hi ha menjador. Pregunta si hi ha establert algun protocol de 
vigilància. Peñafiel diu que Serveis Socials segurament ho vetlla, hi ha iniciatives com el 
Rebost solidari o el Càtering social que faciliten menjar a persones sense recursos, tot i 
així es queda que es preguntarà. 
 
Valle pregunta també si en l’assignació de places escolars es té en compte la 
redistribució de la població immigrant. Montserrat diu que cal tenir en compte el dret 
de les famílies a escollir centre que contempla la normativa. Moya diu que aquest dret 
és relatiu i Peñafiel puntualitza que el dret existeix però està supeditat a que hi hagi 
places disponibles. 
 
Salvadó comenta que queda poc temps i li sembla que caldria obrir el debat. Atenent la 
seva petició es passa a prendre nota dels temes que els membres del Consell vulguin 
exposar. 
 
Diaz-Prieto reclama poder fer comparatives entre les notes que els centres posen a 
batxillerat i les que treuen a selectivitat. Li sembla que l’escola concertada té un tracte 
de client envers el seus alumnes i els hi infla la nota, considera que aquest fet perjudica 
als alumnes de la pública. També qüestiona si els centres concertats han de rebre els 
ajuts de l’Ajuntament, ja que qui paga per assistir a l’escola també hauria de poder 
invertir en material.  
 
Morató explica que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat és molt reticent a 
facilitar dades. Aclareix que hi ha temes, com els ajuts per a l’escolarització, que són 
programes propis de l’Ajuntament, però qüestions com dades acadèmiques o la 
distribució de la població immigrant no són competencials, se’n pot parlar però a nivell 
municipal no es té capacitat decisòria. Montserrat i Peñafiel ratifiquen que entre 
administracions hi ha informacions que no es faciliten. 
 
Salvadó considera que el CEM hauria de ser un espai de debat i maduració de qüestions 
educatives i proposa una sèrie de temes a tractar: crear coneixement compartit sobre 
els deures escolars; itineraris escolars: parlar sobre la creació de camins segurs per anar 
a l’escola, tenint en compte l’urbanisme de la vila, aportant reflexions i idees sobre com 
volem que evolucioni; el temps lliure i el dret dels infants a tenir-lo; horaris escolars: 
anar madurant el tema perquè estem en moment que han de passar coses, als instituts 
ja va passar que es va optar per fer jornada continuada. 
Peñafiel diu que seria interessant que es pogués acabar elaborant un document amb les 
reflexions i conclusions del CEM sobre els temes que es debatin.  
 
Rosa M. Martínez, representant del sector de pares i mares, creu que hi ha molta feina 
a fer, sobretot en el món de l’Educació Especial. Fa també una proposta de temes: 
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reclamar que les vetlladores tinguin formació; reclamar que els mestres no canviïn 
constantment; assegurar un bon traspàs d’informació i coordinació entre escola 
ordinària i escola d’educació especial; vetllar perquè els alumnes d’educació especial 
que poden anar a l’escola ordinària no siguin exclosos; dotar de recursos als 
professionals del món educatiu per poder atendre els alumnes amb alguna discapacitat.  
 
Paula Castanyeda, representant del grup municipal CUP, opina que estaria bé tenir 
dades per centres referents al nombre d’alumnes amb dictamen i també d’usuaris 
d’USEE (Unitat de Servei a l’Educació Especial), per tal de disposar d’una fotografia de la 
situació i saber si el repartiment de dificultats és equitatiu. 
 
Moya pregunta com es fa l’assignació de places a l’escola de música, Peñafiel respon 
que es gestiona des del Servei de Cultura, tot i que, a nivell administratiu, forma part de 
l’Institut Municipal de Formació (és una entitat pública empresarial local –EPEL-, que és 
un organisme públic amb entitat jurídica pròpia). 
Salvadó pregunta si hi ha alumnes amb ajuts a l’escolarització que vagin a l’escola de 
música, i també demana informació sobre el projecte UIUI per a escoles de primària que 
apareix al Pla Anual d’aquesta escola. Montserrat diu que es preguntarà. 
 
Nati Santacana, representant del grup municipal ERC, diu que la Generalitat ha reduït el 
nombre de vetlladors. Tot i ser conscient que no és competència municipal, pregunta si 
s’ha copsat l’impacte en els centres i pregunta si l’Ajuntament pot plantejar-se assumir 
hores de vetlladors en horari lectiu. Montserrat contesta que cap centre ho ha 
demanat. Peñafiel ho corrobora; explica que a l’únic centre que es va comentar va ser al 
Mas i Perera, que disposa d’una USEE (Unitat de Servei a l’Educació Especial), en el 
sentit que l’escola està fent passos amb el Departament per a demanar més suport. 
 
Castanyeda comenta que la CUP vol presentar una moció de suport a la ILP per l'Educació 
Pública en la qual s'hi inclouran alguns punts que pretenen refermar l'educació pública també 

des de l'àmbit municipal. Qualsevol que hi estigui interessat s’hi pot posar en contacte.  
 
Martínez informa que el dia 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat i recomana un vídeo que es pot trobar a youtube sobre un nen de 4t de 
primària que explica què es la discapacitat en primera persona. 
 
S’acorda fixar els dijous com a dia setmanal per a properes reunions. S’emplaça als 
membres a una propera reunió el mes de febrer. S’observa que hi ha hagut moltes 
propostes de temes i es queda en que des del Servei d’Ensenyament s’endreçaran i es 
farà una proposta per a la següent trobada del Consell. 
 
I, sense res més a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.15 hores, de la qual 
n’estenc acta. 
 

La secretària, 
 
 
Roser Vives Tort 

 



 

ANNEX 1 
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