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ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

Dia: 13 de maig de 2020 

Hora: 19.00 h 

Format: Reunió telemàtica 

  

Punts de l’ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Accions municipals dutes a terme amb motiu del COVID 19 en matèria educativa. 

3. Torn obert de paraules 

  

En representació dels diferents sectors assisteixen: 

Presidenta:  

Meritxell Montserrat Mestres (Regidora d’Educació) 

Sector dels grups municipals: 

Anna Ruiz Casals (JxV) 

Ana Ayerbe Aguayo (ERC) 

Foix Sogas Casanova (grup Socialista) 

Laura Ledesma (CUP) 

Montse Rodríguez Fidalgo (VeC) 

Sector de docents: 

Artur Gestí Andreu 

Carme Ayllón Hernández 

Mar Castro Teixidó 

Estrella Gutiérrez Cortés 

Sector de famílies: 

 Antonio Domínguez Florido 

Susanna González Tost 

Anna Rovira Matas 

Toni Alsina Restoy 

Sector d’alumnes: 

 Júlia Llenas Ferré 

 Jan Ramírez Metres 

 Maria Salvany Valle 

Sector del personal d’administració i serveis 

 Joaquim Barberà Budi 

 

Assisteixen  també Dolors Peñafiel Hervàs (cap del servei d’Educació), Montse Muñoz (tècnica 

del servei d’Educació)  i Roser Vives Tort (tècnica del servei d’Educació i secretària del Consell 

Escolar Municipal). 

No assiteixen Xavier Serret Juan (representant de C’s) i  Ariadna Beltran Ruiz, Pol Crespo 

Castilla, Anaïs Vilchez Ojeda, Marina Tamargo Casanovas i Irene Abellan (representants del 

sector alumnat) 
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Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

S’accepta l’esmena al punt 3 proposada per la representant del grup Socialista, Foix Sogas. 

Tenint en compte que el què està ratllat s’ha suprimit i el que s’ha subratllat s’ha afegit, el text 

queda de la manera següent: “La representant del grup socialista creu  que cal assegurar-se 

que l’EAP faci pugui assumir una detecció correcte àmplia perquè ningú que realment ho 

necessiti quedi exclòs de l’ajut, entén també que aquest sistema pot ser una mesura de pressió 

per tal que la Generalitat assumeixi definitivament les competències que li atorga el que diu la 

LEC i que, mentrestant, des de l’ajuntament s’han de garantir tots els ajuts a l’escolarització 

existents fins a l’actualitat.” 

 

2. Accions municipals dutes a terme amb motiu del COVID 19 en matèria educativa. 

La regidora i presidenta del CEM, Meritxell Montserrat, explica les actuacions que s’han fet des 
de l’Ajuntament en aquests dos mesos que dura el confinament, totes elles encaminades a 
garantir l’equitat en l’atenció educativa. 
 
S’explica que l’ajuntament ha col·laborat amb el Departament d’Educació de la Generalitat 
repartint targetes moneder a les famílies amb beca menjador, perquè puguin utilitzar-les en 
botigues de queviures. Es poden anar recarregant fins desembre de 2020 per si la situació de 
confinament s’allarga. Per tal d’actuar amb la màxima celeritat i no deixar aquestes famílies 
desateses s’ha contractat un servei de missatgeria, prèviament des del servei  d’Educació s’ha 
trucat a totes les famílies per avisar-les i verificar les dades. Se n’han repartir en total 1.058, 
només en queden 11 de pendents i és perquè corresponen a famílies que no viuen a 
Vilafranca. 
 
Les escoles han treballat molt en la comunicació, cadascuna ha trobat els seus canals amb 
l’objectiu d’arribar a totes les famílies. Des de l’ajuntament se’ls ha ofert la possibilitat de 
col·laborar en aquest seguiment a les famílies però de moment només un centre ho ha 
sol·licitat. 
 
En el tema de la connectivitat s’ha treballat de forma coordinada amb el Departament 
d’Educació, la Inspecció i els centres educatius. Actualment s’està mirant de tirar endavant la 
fase de centres en línia, l’ajuntament segueix les recomanacions del Departament i està a 
l’espera de veure com queda per si cal col·laborar. 
 
La regidora diu que s’ha mirat d’estar a primera línia i garantir l’equitat i l’atenció educativa. La 
declaració de l’estat d’alarma va ser tant sobtada i el tancament de centres tant precipitat que 
molt material es va quedar a les aules. L’ajuntament, basant-se en criteris acordats amb la 
inspectora del Departament d’Educació de la Generalitat, s’ha coordinat amb les direccions de 
tots els centres educatius de Vilafranca per mirar de fer arribar aquest material a les famílies, 
arribant sobretot a aquelles que disposen de menys recursos econòmics  i es podien trobar 
amb una situació de més vulnerabilitat. S’ha pogut fer repartiment de material a 387 famílies: 
271 lots de material escolar bàsic a primària i 116 lots de material tecnològic que havia quedat 
als centres. A les escoles públiques de primària hi ha hagut conserges treballant, que són 
personal municipal, i s’ha pogut fer actuacions de manteniment.  
 
Es parla de la dificultat dels centres concertats per garantir la sostenibilitat, malgrat que molts 
d’ells han reduïts quotes part de les famílies tenen problemes per fer els pagament. 
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S’explica que l’escola municipal de música M. Dolors Calvet, la d’art Arsenal i la d’Enoturisme, 
centres educatius de titularitat municipal, han adaptat metodologies per fer la formació de 
forma virtual.  
 
Dels cinc PFI que hi ha a Vilafranca, que són recursos de segona oportunitat per a joves que no 
han graduat l’ESO i constitueixen un bon mitjà per a lluitar contra l’abandonament escolar 
prematur, els tres que són de gestió municipal també s’han adaptat a fer formació virtual i 
s’han facilitat ordinadors als alumnes que no en disposaven.  
 
També s’ha vetllat perquè el màxim d’alumnat fes el tràmit de procediment de preinscripció i 
matrícula escolar dins el període ordinari, ja que és una manera d’iniciar el curs amb un 
repartiment més equilibrat i evitar incorporacions fora de termini, com a mesura a favor de 
l’equitat. En una setmana des de l’ajuntament s’ha pogut contactar amb 875 famílies amb fills 
o filles que s’havien d’incorporar a P3 i a 1r d’ESO, per informar-les i acompanyar-les en aquest 
tràmit, en cas que ho necessitessin. 
 
La Foix Sogas, representant del grup Socialista, pregunta quants alumnes s’han detectat amb 
necessitats de dispositius per poder fer formació online, dels més de 6.000 que a Vilafranca 
cursen ensenyaments universals. També s’interessa per l’escola Delta-Espiga, pel personal 
vetllador dels menjadors escolars i pregunta pel plantejament que es fa de l’estiu. Creu que 
s’ha fet bona feina amb les trucades a famílies. 
 
La Laura Ledesma, representant de la CUP, explica que alguns centres no fan videotrucades ja 
que pocs alumnes tenen ordinadors. Pregunta pels casals d’estiu i com es preveu atendre els 
infants més vulnerables.  
 
L’Ana Ayebe, representant d’ERC, també pregunta per la planificació de l’estiu  i felicita 
l’ajuntament per les actuacions dutes a terme. 
 
L’Antonio Domínguez, representant del sector de famílies, es mostra molt preocupat pel futur 
de la situació mentre no es trobi una vacuna, creu que el treball telemàtic ha generat 
diferències entre diferents tipus de centres i defensa la figura del docent com a insubstituïble. 
Proposa retornar la 6a hora a l’escola pública i fer més contractació de professorat. Creu que 
des de l’Ajuntament s’ha fet una bona feina repartint les targetes moneder. 
 
La Susanna González, representant del sector de famílies, diu que aquesta situació d’incertesa 
afecta tots els centres educatius, tant els públics com els concertats. Pregunta si l’Ajuntament 
col·laborarà en activitats per a l’estiu. 
 
La Montse Rodríguez, representant de VeC, diu que cal sumar esforços i felicita també 
l’ajuntament. Té també interès en saber la previsió de l’estiu i diu que caldria aprofitar les 
trucades a famílies per recollir dades com les seves possibilitats de connectivitat o les 
característiques socioeconòmiques i culturals de la família, creu que es important detectar 
mancances i poder-les solucionar. 
  
La cap del servei d’Educació, Dolors Peñafiel, explica que en el tema de la detecció i lliurament 
de dispositius a l’alumnat és el Departament qui ha fet la diagnosi. En una primera fase s’ha 
prioritzat atendre cursos finalistes  (que acaben l’etapa educativa), de moment han demanat a 
l’Ajuntament que es mantingui al marge per veure fins on arriben. Un cop implementada 
aquesta fase, l’Ajuntament i el Consell Comarcal veuran com poden col·laborar. Li consta que a 
Vilafranca s’han facilitat 78 connectivitats i ordinadors, més 38 per enviar a centres de màxima 
complexitat. 
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La Carme Ayllon, representant del sector docent, explica que encara no han arribat a totes les 
famílies els ordinadors d’aquesta primera fase i que es preveu passar a la segona a principis o 
mitjans de juny. Diu que hi ha hagut moments de molta incertesa i inquietuds, les directrius del 
Departament no sempre han estat prou clares i hi ha hagut diferències en com han enfocat les 
classes online entre centres públics i concertats. Les direccions de l’escola pública s’han reunit 
sovint i han anat molt a la una, dins de l’autonomia de centre, prioritzant l’acompanyament 
emocional i els aprenentatges més competencials i no tant els continguts curriculars. Diu que 
malgrat les dificultats s’han sabut d’adaptar i reinventar-se i creu que estan aprenent molt. 
 
La cap del servei d’Educació segueix explicant, en resposta a les preguntes que s’han fet, que 
es va contactar amb l’escola Delta-Espiga des del primer moment i la direcció s’havia mostrat 
força optimista. Els professionals havien anat a l’escola a recollir tot el material de suport 
específic que necessitava el seu alumnat per poder fer un acompanyament més proper. En 
relació al personal vetllador de menjador, diu que l’Ajuntament no és qui el contracta sinó que 
dona una subvenció per al finançament del servei, i en aquests moment no s’està pagant 
perquè el servei a estat interromput. En la previsió de l’estiu Peñafiel creu que és difícil 
concretar les actuacions perquè dependrà molt de l’evolució de la situació. La voluntat de 
l’Ajuntament és de col·laborar, sempre amb una visió conjunta de ciutat. De moment els 
diferents serveis s’han reunit per veure quins recursos es podrien mobilitzar, s’ha contactat 
amb totes les AFA i des del servei d’Esports s’ha contactat amb entitats esportives per saber si 
tenien intenció d’organitzar activitats. Explica que els professionals de Serveis Socials també 
fan seguiment dels infants en situació de vulnerabilitat, a través de les comissions socials. 
També es treballa amb joves adolescents de risc i amb els infants i famílies usuàries del Centre 
Obert. Remarca que hi ha xarxa i molts professionals que procuren treballar de forma 
coordinada. 
 
El Joaquim Barberà, representant del sector de personal d’administració i serveis, explica que 

la setmana que ve s’obriran els centres per a les famílies que hagin de fer el tràmit de  

matrícula de forma presencial, i proposa que des de l’ajuntament se’ls recomani que només hi 

vagi una persona com a mesura de seguretat. 

 

La regidora diu que es tindrà en compte per si cal reforçar-ho, tot i que des de l’Oficina 
Municipal d’Escolarització sempre s’ha estat recomanant que els tràmits es fessin de forma 
telemàtica, ajudant a les persones que tenien dificultats en realitzar-los.  
 
Per concloure la regidora diu que tenim per endavant molts reptes però també moltes 
incerteses, vol agrair el seu compromís a tot l’equip de persones que treballen al servei 
d’Educació de l’Ajuntament i a tots els representant del món educatiu, que en una situació 
complexa en que les directrius no sempre han estat clares han sabut adaptar-se i trobar 
estratègies per arribar a l’alumnat. Pensa que aquesta és una situació ens ha portat al límit 
però de la que també n’haurem après molt. S’està parlant que potser s’obriran alguns centres 
si entrem a la fase 2, com les llars d’infants, el conseller també ha parlat d’intentar garantir al 
setembre la presencialitat a centres educatius, però la veritat és que encara no se sap quines 
activitats es podran fer i caldrà estar pendent de les directrius sanitàries. 
 

3. Torn obert de paraules 

La cap del servei d’Educació explica que el proper curs s’obrirà un nou institut públic de 

secundària, creu que és una bona notícia ja que permetrà esponjar els altres instituts que 

tenien un nombre elevat d’alumnat. 
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La regidora tanca la sessió agraint a tots els assistents les seves aportacions i, sense res més a  

tractar, s’aixeca la sessió a les 20.20 h, de la qual n’estenc acta. 

 

 

La secretària,  Vist i plau, la presidenta 

   

Roser Vives Tort  Meritxell Montserrat Mestres 


