Sessió plenària del CEM, del dimecres 15 de juny
de 2016, al pati de l’escola Llevant.
Hora d’inici: 2/4 de 6 del vespre.
Assistents:
a) Membres del plenari del CEM; dels 34 membres
en són presents 17:

Laia Sabater i Díaz
David Guerrero
Mar Grífol Isern.
Esteve Rovira
Alejandra Martínez Torrente
Nuria Andreu
Núria Losada
Sergi Sabater
Joan Pujol Montes
Carme Martínez Ruzafa
Joan Antoni Cardona
Daniel Paños Molina
Excusa la seva absència: Elisabet Colomé Aguilar.

Mercè Cabrera
Mercè Torrents
Josep Biayna
Dolors Torné
Carles Sagués

b) També hi assisteixen, sense vot: Montse Garrido, Rosa Ortega, Marta Valls, Montse
Campo, Gloria Atsuara, Amalia Pèrez, Maria Lobato; i els tècnics municipals Pilar Relaño,
Toni Martorell, Jordi Arnal, Quim Català.
Presideix la sessió Na Laia Sabater, que dóna la benvinguda als assistents i fa un breu
recordatori del Sr. Joan Masó Hervas, membre històric del CEM traspassat poc després del
darrer plenari.
1- Prèviament a l’inici de la sessió, i tal com s’havia proposat en la convocatòria, la
Presidenta cedeix la paraula al Sr. Rafa Crespo, assessor municipal que exposa l’actual
procés participatiu del PAM-Pla d’Actuació Municipal i del PIM-Pla d’Inversions Municipal,
quina metodologia i continguts es poden trobar a la web participa.badalona.cat .
2- S’aprova l’acta de la sessió anterior (20/04/2016) per consens, en no haver-hi cap
observació ni esmena.
3- Informació de l’estat de la preinscripció i matrícula escolar per al proper curs 2016-2017:
Hom presenta i comenta les dades contingudes en la carpeta de la sessió, i s’obre un torn de
paraula. Els principals punts tractats son:
 Les bressol municipal han cobert totes les vacants. Na Laia Sabater apunta que la
tarifació social n’ha incrementat la demanda amb més èxit que les beques anteriors.
 A P3 hi ha unes 260 places vacants en el conjunt de la ciutat. Es tanquen tres grups:
un a l’Artur Martorell que ja no va ser ofert en la preinscripció i, posteriorment a aquest
període, un grup a cadascuna de les escoles B.Solà i F.Vegués. Es desconeix si la
Generalitat mantindrà els concerts educatius en els centres privats que tenen grups buits.
S’informa de l’experiència de l’OME d’enviar cartes personalitzades a les famílies de la
zona 2, amb valoració positiva. Es debat sobre la situació de demanda de centres d’altres
zones que es dóna en les 1, 2, i 3 facilitada per l’escreix de places arreu; i sobre la
particularitat de la zona 6 (on s’espera hi hagi increment demogràfic degut al futur
desenvolupament urbanístic) finalment s’ha ofert a les famílies inicialment excloses un
centre públic en una altra zona.
 A 1r d’ESO, l’increment demogràfic (previst) s’ha absorbit de moment mal que bé,
amb les escoles concertades plenes, un grup nou a l’institut Barres i Ones, i el trasllat al
Pau Casals d’un dels grups inicialment assignats a La Pineda. L’obertura d’un entre de
secundària a Tiana fa uns tres anys ha provocat una certa fugida d’alumnes adscrits a
P.Fabra/I.Albèniz però enguany ja ha tocat sostre; en tot cas es considera una
conseqüència de la massificació (es constata que la ciutat no ha tingut nous centres de

secundària des de fa molts anys) i de la obsolescència de les adscripcions a Badalona,
constatant que els moviments demogràfics dels barris i el pes de l’actual generació
d’alumnes les han deixat obsoletes. Na Laia Sabater tanca el debat proposant plantejar a
la Generalitat noves adscripcions tot fent l’anàlisi de les preferències que han fet les
famílies en els darrers anys, i afrontar la revisió del mapa escolar sense presses.
 No es disposa encara de dades de Postobligatòria, degut a mancances en el
funcionament del programari de la Generalitat.
4- Informació sobre la proposta municipal de subvencions pera projectes de socialització de
llibres de text i material didàctic:
 Na Laia Sabater informa de la recent aprovació de la partida, i de l’opció de fer per al
2016 un programa de subvencions en el que els centres puguin tenir una idea prèvia de
l’import que els hi pot correspondre (el model parteix de fer un repartiment en funció del
nombre de grups escolars participants), quin esborrany ha presentat ja als grups
municipals per tal que arribi al Ple municipal amb garanties de ser aprovat. Manifesta la
intenció de tenir en el futur un model de ciutat de socialització de llibres, integrant al màxim
possible les experiències existents i sota paràmetres d’equitat (no estrictament d’igualtat),
sempre en funció de l’estabilitat pressupostària.
 El departament tècnic comenta algunes especificitats de l’esborrany del programa i hi
ha un debat posterior, centrat en la possible consideració com a valors subvencionables de
la innovació educativa, el volum de llibres, els alumnes participants, l’estat real del
projecte, ... Alguns dels presents manifesten que la proposta actual només es pot acceptar
provisionalment, degut a la immediatesa pel calendari de tramitació, i que de cara al futur
es requereix un debat més ampli sobre la possibilitat de dissenyar un programa d’abast
ciutat i contingut més polític, i de fomentar la implicació de les famílies.
 La regidora accepta la demanda de fer un segon repartiment amb el possible escreix
que s’origini si no hi participen totes les escoles, i a establir el calendari de presentació
amb posterioritat a l’inici de curs.
 La federació FAMPAS s’ofereix per a la difusió d’aquest programa entre les
associacions de pares i mares de la ciutat, complementàriament a la que realitzi el propi
Ajuntament.
5- Informacions diverses exposades per l’equip tècnic i humà de la regidoria:
 Programa “Promoció de l’èxit educatiu. El territori com a agent educador”. Es tracta
d’un dels programes que integren la proposta municipal de PAM, presentada a l’inici del
plenari. Gràficament, es pot definir com un programa - paraigua d’activitats que promoguin
tan l’èxit escolar/acadèmic com també les actuacions comunitàries en la línia de “Badalona
ciutat educadora”, tot integrant l’esperit i idees de la declaració “Badalona vila groga”.
 Tarja de Transport Escolar. Ja vigent a Transports Metropolitans, però a Badalona en
la pràctica i fins ara només disponible al Metro, s’amplia el proper curs amb l’operador
TUSGSAL. S’intentarà realitzar al juliol una prova pilot amb aquells casals d’estiu aprovats
pel consell escolar de centre que s’hi prestin.
 El 28 de juny tindrà lloc la jornada “temps per llegir” oberta a la participació de mestres
i bibliotecaris/es; i el 8 de setembre de 2016 es farà l’acte d’inauguració del curs 2016-17
amb una estructura semblant a la de l’edició passada, ambdues activitats en col·laboració
amb els Serveis Educatius de la Generalitat.
 Està obert el termini per a la participació d’escoles i entitats en el Consell dels Infants
per al proper curs.
 S’ha previst una nova sessió informativa sobre el projecte de la Taula local d’infància i
adolescència, el proper dia 28 de juny, a les 10h, a l’edifici El Viver.
 En el marc del Consell de la Mobilitat Sostenible i el Transport Públic i d’acord amb el
Pla d’Educació i Seguretat Viària, s’ha constituït el grup de treball de “Camins escolars de
Badalona” per iniciar el procés de creació de camins escolars a partir del curs 16-17.

I sense més temes a tractar, regraciant l’hospitalitat rebuda per part de l’escola Llevant,
s’aixeca la sessió a les 20:30 h.

