A la vila d’Abrera, essent les 18 hores del dia 7 de març de 2018, es reuneixen a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, prèvia citació i per a la celebració de sessió ordinària a
la que fa referència l’article 16 del Reglament d’Organització i Funcionament del
Consell Escolar Municipal d’Abrera, els següents membres:
President:
Jesús Naharro Rodríguez

Alcalde (PSC)

Vicepresidenta:
M. José Orobitg i Dellà

Regidora d’Ensenyament (ERC)

Vocals:
Joaquin Eandi Cuttica
José Andrés Martín Álamo
Francisco Sánchez Escribano
Consol Huerga Muscat
Lídia Fosalba Cardó
Núria Grima Peña
M. Carme Domínguez López
Berta Albi Gallego
Carme Agustí Botarda
Ainara Rodríguez Domínguez
Néstor Godino Gálvez
Carolina Puelles Garay
Nuria Carretero Bedmar
Lluís Estragués Ferrer
Josefina Presas Vallès
Eva Escriche Medina

Regidor Abrera en Comú i suplent C. B. V.
Regidor AdA
Regidor PSC
Directora Escola Josefina Ibáñez
Cap estudis Escola E. Lluch i suplent J. G. M.
Directora Escola F. Platón i Sartí
Mestra Escola Josefina Ibáñez
Mestra Escola F. Platón i Sartí
Professora Institut Voltrera
Mare CEC EBM Món Petit
Pare AMPA Escola E. Lluch i suplent O. S. A.
Mare CEC Escola F. Platón i Sartí
Mare AMPA Institut Voltrera
Alumne Escola Municipal de Música
Administrativa Esc. Bressol M. Món Petit
Conserge Escola F. Platón i Sartí

Excusen la seva assistència els membres vocals que es relacionen a continuació:
Cristina Bigordà Vargas
Regidora Abrera en Comú
Mònica Torre-Marín Cuesta
Regidora CiU
Mónica Lorente Gil
Regidora C´s
Francesc Xavier Serret Marsiñach
Regidor ERC
Juliàn Gregorio de Antón Pérez
Regidor PP
Conxi Sierra Martín
Directora Escola Bressol Municipal Món Petit
Anna Delgado Bellido
Directora Llar Infants privada Quitxalla
Sonia del Río Vizcaino
Educadora Llar Inf. Priv. Quitx. i suplent A. D. B.
Judith Gonell Molano
Directora Escola Ernest Lluch
Francesc Rodríguez Ortiz
Director Institut Voltrera
Jordi Campos Temporal
Director Escola Municipal Música
Jordi Sucarrats Miró
Cap d’estudis Escola M. Música i suplent J. C. T.
Tània Pardo García
Educadora Escola Bressol Municipal Món Petit
Jordina Ballesteros Escudero
Educadora EBM Món Petit i suplent T. P. G.
Deborah Pardo García
Educadora Llar Infants privada Quitxalla
Beatriz Ordóñez Lara
Educadora Llar Inf. priv. Quitx. i suplent D. P. G.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DEL 7 DE MARÇ DE 2018

Andrea Méndez Antonio
Marta Hernández Ávila
Jordi Porcar Coronado
Marc Solanelles Campà
Miguel Ángel Sánchez Molina
Daniel Perales Cárdenas
Òscar Sánchez Antón
José Antonio Galera
Carlos Sancho Montilla
Aleix Benítez Martínez
Indira Toran Mellado
Alba Lucas Sedano
Esteve Pérez Castro

Mestra Escola Ernest Lluch
Mestra Escola Ernest Lluch i suplent A. M. A.
Professor Escola Municipal Música
Professor EMM i suplent J. P. C.
Pare Llar Infants privada Quitxalla
Pare AMPA Escola Josefina Ibáñez
Pare AMPA Escola Ernest Lluch
Pare Escola Municipal Música
Pare EMM i suplent J. A. G.
Alumne Institut Voltrera
Alumna Institut Voltrera
Alumna Institut Voltrera
Conserge Institut Voltrera

Secretària:
Maria Edo Julià
S’inicia la sessió ordinària del CEM corresponent al 2n trimestre del curs escolar
2017-2018.
Primerament, l’Alcalde i president del CEM i la regidora d’Ensenyament i
vicepresidenta del CEM donen la benvinguda a tots els presents.
Per continuar, es procedeix a tractar els assumptes inclosos dins de l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA:
1r PUNT. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 04.10.2017

3r PUNT. Preinscripció i matrícula curs 2018-2019 (grups ofertats, informacions sobre
ampliació institut…)
4t PUNT. Projectes educatius:
- educaentorn
- Lletra a lletra fem municipi
- Projecte educatiu Abrera (jornada educativa)
5è PUNT. Subvenció de llibres de text curs 2017-2018
6è PUNT. Primeres dades estudi Consell Comarcal de detecció de necessitats
formatives del teixit empresarial de la zona nord del Baix Llobregat
7è PUNT. Sobrevinguts
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2n PUNT. Canvis de membres del Plenari del CEM

1r PUNT. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 04.10.2017
La secretària del CEM fa la lectura de la de l’acta de la sessió del 4 d’octubre de 2017 i
s’aprova per unanimitat.
2n PUNT. Canvis de membres del Plenari del CEM
La secretària del CEM explica que hi ha canvis en els membres del Plenari del CEM i
que el nomenament i cessament dels vocals, d’acord amb l’article 13 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar Municipal d’Abrera, s’efectuarà per
acord de l’Ajuntament en Ple, en el cas dels representants de la Corporació Municipal i
per Junta de Govern, en la resta de casos.
3r PUNT. Preinscripció i matrícula curs 2018-2019 (grups ofertats, informacions sobre
ampliació institut...)
La secretària del CEM, amb la projecció en powerpoint (diapositiva 2), introdueix
aquest punt donant informacions dels nivells de P3 i de 1r d’ESO. Concretament, del
nombre d’empadronats i del nombre de grups ofertats per a la preinscripció del curs
2018-2019 (5 grups per a P3 i 5 grups per a 1r d’ESO).

Quant a educació secundària, l’Alcalde explica que la proposta per part de la
corporació és la de pilotar l’avantprojecte perquè d’aquesta manera els timmings són
més breus que no si el pilotatge es fa des de la Generalitat. En aquest cas,
l’Ajuntament hauria de deixar aparcats altres projectes tècnics municipals per donar
prioritat a l’ampliació de l’institut. L’Alcalde manifesta que l’Ajuntament és l’únic que
ofereix solucions i que no s’admeten els timmings de la Generalitat, de 4, 5 o 6 anys,
perquè la necessitat hi és ara i és urgent. També comenta que el tema ja és prioritari
per al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i que el punt en el que estem ara,
és que el departament està fent les corresponents consultes jurídiques.
La presidenta de l’AMPA de l’institut, Núria Carretero, reafirma la necessitat urgent de
l’ampliació i diu que fa massa temps que s’està esperant una solució. L’Alcalde,
insisteix que l’Ajuntament posa solucions, que en aquest moment la Generalitat no té
govern i que la seva resposta no és proporcional a l’esforç que està fent la corporació.
La Carolina Puelles, mare de l’Escola Platón, planteja la possibilitat d’iniciar
mobilitzacions si es pensa que això pot ajudar a desencallar el tema.
L’Alcalde explica més detalladament les propostes treballades fins al moment (compra
de patrimoni a la Generalitat, compra a CIMALSA/INCASÒL, posar diners a fons
perdut…). L’opció de posar diners a fons perdut no s’accepta per part del consistori. El
José Andrés Martín, regidor d’AdA, també ho recolza. L’Alcalde espera nou govern i
està esperançat. Per part de l’Ajuntament, de seguida que estigui constituït, està
previst demanar una reunió amb el nou conseller per agilitzar les gestions.
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Pel que fa a educació primària, la M. Carme Domínguez, mestra de l’Escola Josefina
Ibáñez, comenta la sobreràtio actual a 2n.

4t PUNT. Projectes educatius
- educaentorn
- Lletra a Lletra fem municipi
- Projecte educatiu Abrera (jornada educativa)
La secretària del CEM, amb la projecció en powerpoint (diapositives 3 a 6), explica els
projectes educatius: educaentorn, Lletra a Lletra Fem Municipi i Projecte educatiu
d’Abrera (jornada educativa).
El Néstor Godino, pare de l’Escola E. Lluch, planteja la manca de formació que tenen
els alumnes en situacions d’emergència. I surt també la necessitat de més educació
emocional.
5è PUNT. Subvenció de llibres de text curs 2017-2018
La secretària del CEM, amb la projecció en powerpoint (diapositiva 7), dona resultats
de la subvenció del curs passat 2017-2018 (imports finals).
El José Andrés Martín, regidor d’AdA, comenta que caldria buscar fórmules per reduir
el cost dels llibres de text, pensa que cal repensar aquests ajuts. També opina que
caldria fer extensiva la subvenció als alumnes de batxillerat. I afegeix la importància de
reduir els llibres per reduir el volum de material que els alumnes porten a la motxilla.
El Néstor pensa que l’ajut no s’hauria de donar a tothom i només a qui ho demani
perquè ho necessiti.

La Carolina proposa impulsar més la reutilització de llibres. La Consol Huerga,
directora de l’Escola Josefina Ibáñez, diu que la socialització de llibres hauria de ser un
projecte d’AMPA o escola. I planteja el problema que hi ha amb la matrícula viva, ja
que els alumnes nouvinguts igualment s’han de comprar els llibres i, a vegades, per
pocs mesos. La Lídia Fosalba, cap d’estudis de l’Escola E. Lluch, explica que al seu
centre tenen un fons de llibres per a aquests casos, prèviament fan una crida per
correu electrònic a les famílies per tal que facin una cessió gratuïta al centre. L’Institut
explica que també té aquesta alternativa.
6è PUNT. Primeres dades estudi Consell Comarcal de detecció de necessitats
formatives del teixit empresarial de la zona nord del Baix Llobregat
La secretària del CEM, amb la projecció en powerpoint (diapositiva 8), explica l’estudi
del Consell Comarcal en el que participa l’Ajuntament d’Abrera. És l’estudi que té com
a objectiu analitzar les necessitats formatives del teixit empresarial de la zona nord del
Baix Llobregat per fer propostes de millora. El resultat d’aquest estudi és important per
impulsar els cicles formatius a Abrera.
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A la Carme Agustí, professora de l’institut, li grinyola que la subvenció sigui la mateixa
tant si la família adquireix els llibres nous com si els adquireix reutilitzats.

El José Andrés, deixa constància que la iniciativa d’aquest estudi és molt bona.
7è PUNT. Sobrevinguts
No hi ha sobrevinguts.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent
les 19.53 hores de la qual dono fe amb el seu vistiplau, Abrera 7 de març de 2018.

Maria Edo Julià

Vist i plau
L’Alcalde,
Jesús Naharro Rodríguez
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La secretària

