
 
 

Consell Escolar Municipal 
Cornellà de Llobregat 

Data: 5/10/2021 (telemàtica) Nº: 18 

Assistents: Lídia Gómez Pla, Juan José González López, Sònia Broto Pérez,  Elisabet 
Porqueras Suárez, Enrique Vanacloy, Rosa Mª Martínez, Elisabeth García Petit, M. Gràcia 
García-Baquero, Isabel Robles Martínez, Romà Mendoza, Aurora Mendo, Eduard Cirera, 
Javier Rubio, M. Jesús Gutiérrez Romo, Inma Muñiz, Mireya Plaza, Abel Rojo, Inma 
Rodríguez Xuárez-Doz, Francisco Valle Carrasco, Cristina Gómez, Teresa Cosialls, Eulàlia 
Vilaginés, Luis López,  
 
S’excusen: Pedro Millán, M. José Ramos, Joana Piñero, Daniel Cots, Ivet López 
 

Ordre del dia: 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior (14 de juliol de 2021). 

2. Valoració de les dades del procés de matrícula del curs 2021-2022. 

3. Informació sobre els dies festius locals per a l’any 2022. 

4. Precs i preguntes. 

 

 S’inicia la sessió a les 18.07 

Pren la paraula la Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, per iniciar la reunió plenària 
ordinària del CEM.  
 

 PUNT 1 DE L’ORDRE DEL DIA: Aprovació, si escau, de l’acta anterior. 

 

Se sol·licita al Plenari del CEM l’aprovació de l’acta anterior, corresponent a la sessió 
ordinària del passat 14 de juliol de 2021.  

 
 PUNT 2 DE L’ORDRE DEL DIA: Valoració de les dades del procés de matrícula del curs 

2021-2022. 

 

Pren la paraula el Secretari del CEM, sr. Juan José González, qui comenta les dades 

contingudes a l’Annex 1 d’aquesta acta i que venen derivades de la Comissió de Garanties 

d’Admissió celebrada durant el mes d’octubre de 2021. 

 

En relació a aquestes dades, la sra. Cristina Gómez, en representació de la Fundació El 

Llindar,  pregunta si no es contemplen les dades dels ensenyaments postobligatoris que no 

siguin cicles o batxillerat (PFI, certificats de professionalitat, etc.) 

 
La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, informa que les dades que ens faciliten des del 



 
 

Departament d’Educació de la Generalitat són sempre, històricament, les d’Educació 

Infantil, Primària i Secundària. Aquest any, per primera vegada i de manera poc detallada, 

s’han pogut obtenir les dades de la postobligatòria. A la ciutat tenim que treballen aquests 

ensenyaments diferents dels cicles i dels batxillerats, i per això sol·licita que facilitin les 

dades per poder informar al Consell Escolar Municipal. 

 

En relació a aquestes dades, la sra. Cristina Gómez, comenta que és important disposar 

d’elles perquè cada curs hi ha molta gent que es queda al carrer i que la Generalitat hauria 

de tenir contemplat. Hi ha gent que no pot accedir ni als cicles ni als batxillerats i que estan 

fent un altre tipus de formació. Per exemple, a l’escola de segona oportunitat tenia 200 

places oferides i han tingut 400 demandes d’escolarització. Són formacions molt invisibles i 

és important que es considerin també en el marc del Consell Escolar Municipal. Per tant, 

qualsevol informació que es necessiti per traslladar el CEM s’oferirà sense cap problema. 

 
La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, comenta que s’ha fet una demanda formal 

d’aquestes dades de la postobligatòria no reglada, s’ha convidat al nou director de SSTT a la 

reunió del Consell (per temes d’agenda no ha pogut assistir), i allà tenen constància que 

s’ha fet aquesta demanda de les dades en qüestió, i tenim la seva paraula de que ens les 

facilitarà. Les dades que s’han presentat avui ena quest sentit són molt provisionals i, 

evidentment, les dades de postobligatòria que no són ni cicles formatius ni batxillerat es 

farà una ronda per tots els agents que ofereixen aquest tipus de formació per a que ens les  

facilitin. 
 

En relació a les dades, la sra. Isabel Robles, directora de l’Escola Mn. Jacint Verdaguer, 

comenta que entre els centres havia sorgit el plantejament de sol·licitar la baixada de ràtios 

a tota la població a 22 alumnes (i no a 25, com és actualment). 

 

La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, comenta que el nou director de SSTT, a la 

carta que ha respost ens ha comentat que en breu començarà una ronda a diferents llocs 

del territori i s’aprofitaran aquestes trobades per tractar aquests temes que tenen un 

impacte important a tota la ciutat. De forma complementària en relació a les de 

postobligatòria comenta que la distribució de l’alumnat ha estat molt variable depenent 

dels cursos. Per exemple, el CFGM d’Auxiliar d’Infermeria ha tingut molta demanda i moltes 

persones s’han quedat sense plaça, i en canvi hi ha d’altres cicles que no han tingut tanta 

demanda i fins i tot hi ha vacants. Per tant, les dades globals ens indiquen que 158 persones 

s’han quedat sense plaça, però tot depèn de l’ensenyament pel qual s’hagi optat.  

 

El sr. Luis López, representant de les famílies (FAMPA), vol que es faci constar en acta una 

vegada més la sol·licitud de la baixada de ràtios a tota la ciutat. Es tracta d’una reivindicació 

no d’ara sinó que s’ha traslladat a diferents CEM i també a les mateixes CGA.  



 
 

 

 PUNT 3 DE L’ORDRE DEL DIA: Informació sobre els dies festius locals per a l’any 

2022. 

Pren la paraula el Secretari del CEM, sr. Juan José González, qui comenta les dates que 

seran dies de lliure disposició durant el proper any 2022 (Annex 1). Aquestes dates es veuen 

incrementades en un dia respecte de les aprovades al CEM anterior, que serà concretament 

el dia 18 de març de 2022. Aquest fet ve donat perquè en el calendari festiu del 2022 la 

Segona Pasqua ha passat a ser festa nacional i l'Ajuntament de Cornellà ha passat la festa 

local al 8 d'agost. En ser aquesta festa en període de vacances, segons el decret de calendari 

escolar, els centres docents poden escollir un 4t dia festiu de lliure elecció.  

 

La sra. Isabel Robles, directora de l’Escola Mn. Jacint Verdaguer, no té clar que tota l’escola 

concertada hagi acordat fer aquest mateix dia de lliure disposició. Creu que hi ha algun 

centre que per diferents motius no podien fer el 18 de març i han establert un altre dia.  

 

La sra. Rosa M. Martínez, directora de l’Escola Betània, comenta que hi ha dos centres 

concertats que tenen sortides aquest dia i no han pogut canviar-les i pregunta si totes les 

públiques ho han pogut acordar de forma general. En el cas de l’Escola Betània agafaran 

aquesta data. La sra. M. Gràcia García-Baquero, directora de l’Escola Sant Antoni M. Claret 

comenta que ells també s’afegiran en aquesta data. 

 

La sra. Isabel Robles, directora de l’Escola Mn. Jacint Verdaguer, comenta que, en principi, a 

tota la pública, que ella sàpiga si que faran aquest dia. És veritat que en alguns centres ha 

costat molt canviar algunes activitats que tenien programades però finalment s’ha pogut  

moure tot i es farà en aquesta data. 

 

La sra. Rosa M. Martínez, directora de l’Escola Betània, comenta que aquest nova data de 

lliure disposició s’ha de sol·licitar de forma particular per part de cada centre a SSTT.  

 

La sra. Elisabet Porqueres, directora de l’Escola Sant Ildefons ho confirma i en principi, la 

concediran.  

 

El sr. Eduard Cirera, director de l’INS Neus Català, complementa aquesta informació indicant 

que s’ha de demanar de forma individual per part de cada centre perquè també ha d’anar 

acompanyada de l’aprovació del Consell Escolar de Centre i des de SSTT li han comunicat 

informalment que no hi haurà cap problema per a que sigui concedit.  

 

 PUNT 4 DE L’ORDRE DEL DIA: Precs i preguntes. 

 

La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, vol aprofitar aquest espai per tractar dos 



 
 

temes. El primer d’ells, aprofitant que està present tant el Regidor d’Esports (sr. Enrique 

Vanacloy) i el Cap de l’Àrea d’Esports (sr. Abel Rojo), per tal d’explicar l’inici de l’Escola 

Esportiva Social, un projecte molt important per a la ciutat i per les AMPA i les escoles.  

 

Pren la paraula el sr. Abel Rojo, Cap de l’Àrea d’Esports, per explicar que l’Escola Esportiva 

Social és un projecte que existia fa uns anys, abans de la pandèmia ja s’estava duent a 

terme, i degut a la pandèmia va quedar aturat. A l’octubre s’han tornat a reiniciar les 

activitats, extraescolars, multiesportives, on no hi ha competició, i amb les que es vol donar 

una oferta alternativa a nens/es i joves de la ciutat. Són activitats que no estan dirigides ni 

per cap entitat ni per cap escola, sinó que al final és el Dept. d’Esports els que ofereixen 

amb monitors especialistes aquestes activitats i la ciutadania es pot apuntar a elles. Això ho 

poden fer de dues formes: una, de forma totalment gratuïta, sempre i quan estiguin ja fent 

una activitat a través d’una escola o d’una entitat esportiva. Així es fomenten també les 

activitats de les AMPA i de les entitats esportives, orientant-los a opcions multiesportives a 

la ciutat. La segona forma d’apuntar-se és amb pagament, per a aquells nens/es que no 

duen a terme cap altra activitat esportiva. 

 

A Secundària el procediment és diferent: totes les activitats són gratuïtes. Els/Les joves a 

partir de 12 anys es poden apuntar a través de la web, i les activitats es fan en algunes 

escoles i en instal·lacions municipals. El que es pretén sobretot és que aquelles famílies amb 

nens/es que volen fer esport fora de l’horari lectiu puguin fer-ho. Ara, s’està a expenses de 

reprendre poc a poc tota l’activitat que s’havia engegat al 2019, i que aleshores ascendia a 

un volum total de 450 participants.   Més informació a: 

https://escolaesportivasocialcornella.cat/  

 

El Regidor d’Esports, sr. Enrique Vanacloy, comenta que al final, l’Escola Esportiva Social, té 

una important dimensió educativa tranversal, per això, sol·licita als/a les representants 

assistents al CEM que facin de transmissors/es per poder arrencar la iniciativa  i aconseguir 

que tota aquest sector de joventut que no està fent esport federat ho puguin fer a través 

d’aquesta iniciativa. Per això el seu Departament i l’equip tècnic que el conforma està a la 

disposició de famílies i centres per resoldre qualsevol dubte que pugui sorgir al respecte. 

 

La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, comenta que és u projecte en el qual es 

destinen molts esforços perquè els infants independentment de la seva situació han de 

poder gaudir dels avantatges de fer esport. 

 

Aprofitant aquest punt, també es fa una relació de les obres que s’han fet als centres de al 

ciutat durant l’estiu. 

 

Pren la paraula la sra. Sònia Broto, Cap de l’Àrea de gestió d’Educació, qui recorda que les 

https://escolaesportivasocialcornella.cat/


 
 

obres s’han fet durant l’estiu, però també les que es faran fins a final d’any:  

 

 Durant l’estiu s’han fet diferents inversions a les escoles bressol  

 S’ha fet al CFA la modificació de dues aules, redistribuint espais en ensorrar unes 

parets. 

 A l’Escola Mediterrània s’han fet obres d’adequació de la rampa d’accés d’Educació 

Infantil. En aquesta escola està en projecte la renovació de les finestres. 

 A l’Escola Sant Miquel s’han fet les obres de millora de la vorera (eixamplament de 

voreres) del carrer Domènech i Muntaner 

 A l’Escola Els Pins s’ha fet l’adequació de l’hort més la construcció de fonts al pati. 

De cara a final d’any es farà el tema del tendal i la reorganització de la pista del pati. 

La nova zona de jocs infantils començarà el dia 11 d’octubre.   

 A l’Escola Alexandre Galí s’ha fet la reparació dels lavabos del pati, s’ha enrajolat la 

cuina i s’ha fet la reparació del paviment del pati. 

 A l’Escola Dolors Almeda s’ha pintat l’escola. Els tendals del pati estan previstos per 

al darrer trimestre del 2021.  

 A l’Escola Suris el projecte de naturalització del pati està previst per finals d’any o 

començaments del proper. 

 A l’Escola L’Areny s’han fet les obres de millora  de l’aïllament de la coberta del 

gimnàs 

 A l’Escola Montserrat s’han adequat els lavabos (cisternes) i la instal·lació de la nova 

caldera. 

 A l’Escola Ignasi Iglesias s’ha millorat el sorral del pati. 

 A l’Escola Martinet s’ha millorat la instal·lació de  seguretat i les alarmes. 

 Quant a la Casa dels Coloms (Fundació El Llindar) resat pendent el la millora de la 

coberta i està ara mateix el contracte s’està tramitant.  

 

Pel que fa a la Generalitat, s’ha fet: 

 

 Un mòdul a l’INS Miquel Martí i Pol que contindrà quatre aules i s’entregarà dintre 

de quinze dies. 

 S’han resolt les humitats de la coberta de l’INS Esteve Terradas i s’està 

compartimentant la biblioteca per fer unes aules. 

 S’ha fet l’escala d’emergència de l’EOI  

 S’han fet actuacions a l’INS Francesc Macià (façana) i l’obra durarà uns tres mesos.  

 S’han arreglat les humitats de l’Escola Sant Miquel  

 

La sra. Isabel Robles, directora de l’Escola Mn. Jacint Verdaguer, comenta que entre els/les 

directors/es de les escoles de Primària s’ha parlat de la possibilitat de fer arribar al CEM la 



 
 

necessitat d’elevar allà on correspongui si es poden coordinar des del Departament 

d’Educació de la Generalitat i el Departament de Treball pel que fa a les festes. Les escoles 

han de fer arribar al Departament d’Educació quins són es dies de lliure disposició abans del 

30 de juny però el calendari de treball es publica a partir del 29-30 de juny i llavors és quan, 

a nivell municipal, s’acorden els dies festius a la ciutat. És important que no torni a passar, ja 

que el fet de reubicar a posteriori tot el calendari escolar, amb les sortides i resta 

d’activitats acadèmiques, és molt complicat. Amb aquests canvis de calendari, després no es 

pot donar la imatge de que tot Cornellà va en la mateixa direcció conjuntament (to i que 

això passa a tot arreu).  

 

La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, comenta que es farà extensiu allà on 

correspongui aquesta sol·licitud. 

 

El sr. Francisco Valle, representat del grup polític Cornellà en Comú-Movem Cornellà-En 
comú guanyem, sol·licita si es podrien facilitar les dades d’ocupació de les escoles bressol, i 
dins de les escoles bressol, sobre quanta gent està fent ús de la tarifació social, per tal de 
poder-nos fer una radiografia de com funciona el tema. 

 

La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, comenta que es pren nota del tema i es farà 

extensiu en el proper CEM. Si que avança que  hi ha hagut algunes vacants i que cap 

persona s’ha quedat en les llistes d’espera de les bressol.  

 

També comenta que a l’anterior CEM es va demanar si es podia fer una petició a SSTT 

sol·licitant les dades de la postobligatòria. Des de l’Ajuntament s’ha fet la petició i s’ha fet 

arribar el compromís de que les facilitarien. S’ha fet una proposta de carta demanant les 

dades i consulta al CEM si esperem a que ens enviïn aquestes dades o s’envia aquesta carta. 

No havent-hi opinions al respecte, s’esperarà a la resposta des de SSTT comunicant les 

dades.  

 

El sr. Luis López, representant de la FAMPA, aprofita per acomiadar-se de tothom ja que, en 

principi, és el seu darrer CEM. Agraeix a tots els representants l’acollida que ha tingut 

sempre i desitja un bon curs per a tothom.  

 

La Regidora d’Educació, sra. Lídia Gómez Pla, comenta que, tot i que no ha pogut estar gaire 

temps amb ell com a regidora, agraeix personal i institucionalment la seva col·laboració i 

dedicació, treballant dur en la representació  de les AMPA.  

 

El Secretari del CEM, sr. Juan José González, per finalitzar, informe que en breu es procedirà 

a la renovació del plenari del CEM, tot just en finalitzar les eleccions als consells escolars de 

centre. Per aquest motiu comenta que es sol·licitarà que les persones que integren el 



 
 

 

 

 

 

plenari oficialitzin la seva renovació, renúncia o, en el seu cas, que es faci l’alta 

corresponent. Informa també, tot i que ja és un fet conegut, que hi ha sectors 

infarepresentats i que caldria fer un esforç per intentar buscar persones que els representin 

(per exemple, alumnat). 

 

 PUNT 6 DE L’ORDRE DEL DIA: Precs i preguntes. 

No hi ha precs i preguntes. 

 

 Conclou la sessió a les 19.06 

 
ACORDS: 
 

 S’aprova per unanimitat l’acta del passat 14 de juliol de 2021. 

 
 
 
 
 
 

Lídia Gómez Pla 
Vicepresidenta del CEM 

 
 
 
 
 
 

Juan José González López 
Secretari del CEM 
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