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ACTA DE SESSIÓ NÚM. 01/19
CONSELL EDUCATIU DEL PAPIOL DE DATA 20.02.2019

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA

Núm.: 01/19 del Consell Educatiu
Caràcter: Ordinària. 
Convocatòria: 13-02-2019. Primera.
Lloc: Casa Consistorial del Papiol.

Data de reunió: 20 de febrer de 2019.
Hora d’inici de la sessió: 19.40 hores.
Hora d’acabament de sessió: 20.15 hores.
Codi e-document: ACTA01CEP20190220

PERSONES ASSISTENTS

President
Sr. Jordi Bou i Compte - Alcalde

Vicepresident
Sr. Salvador Auberni i Serra - Regidor d’Ensenyament

En representació de la direcció de la Llar d’Infants El Cucut
Sra. Roser Alujas Prat – Titular

En representació de la direcció de l’Escola Pau Vila
Sr. Enric Naval Quintillà – Titular

En representació dels alumnes de l’Escola Pau Vila
Sr. MAF (menor) – Titular
Sra. NGEH (menor) – Titular

En representació de l’AMPA de l’Escola Pau Vila
Sense representació

En representació de l’AMPA de l’Escola de Música M. Pongiluppi
Sra. Mireia Esparza Pagès – Titular

En representació de l’AMPA IES Lluís de Requesens de Molins de Rei
Sr. Antonio Viñeglas Ramírez – Titular

En representació dels Serveis Socials de l’Ajuntament del Papiol
Sra. Natalia Marín Martínez – Substituta

Excusen la seva assistència
Sra. Mercè Terradellas Sauri, representant titular de l’AMPA de la Llar d’Infants El
Cucut, i la seva substituta la Sra. Vivasvan Chango Álvarez. 
Sr. Fernando Montiel Quiñones, representant titular dels mestres de l’Escola Pau Vila.
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Sr.  Joan Vidal  Llobet,  representant titular de la direcció de l’Escola de Música M.
Pongiluppi, i la seva substituta la Sra. Irantzu Zuasti Beguiristain.
Sra.  Berta  Formatger  Vilanova,  representant  titular  dels  alumnes  (16-18  anys)  de
l’Escola de Música M. Pongiluppi.
Sra.  Laura Puig Valera,  representant  titular  dels  alumnes (majors de 18 anys)  de
l’Escola de Música M. Pongiluppi.
Sra. Manoli  Vila Álvarez,  representant  titular de l’AMPA de l’Escola de Música M.
Pongiluppi., i la seva substituta la Sra. Neus Rius Suñé.
Sr.  PMG  (menor),  representant  substitut  dels  alumnes  del  Papiol  IES  Lluís  de
Requesens de Molins de Rei, i el seu substitut el Sr. Guillem Alonso Beltrán.
Sr. Oscar Javier Laguna de la Mata, representant titular de l’AMPA del IES Bernat el
Ferrer de Molins de Rei, i la seva substituta la Sra. Pilar Galán López.
Sr. XBA (menor), representant titular dels alumnes del Papiol IES Bernat el Ferrer de
Molins de Rei, i el seu substitut el Sr. Víctor González García.
Sr. Francesc Estarlich Landajo, representant titular de l’Esplai Pa amb tomàquet, i la
seva substituta la Sra. Núria Martín Molina.
Sra. Carmen Rider Jaén, representant titular del Serveis Socials de l’Ajuntament del
Papiol.

Secretària
Sra. Mª del Mar López Gerez

ORDRE DEL DIA i ÍNDEX DE L’ACTA

Primer.- Lectura i aprovació acta 01/18 de data 01-03-2018.

Segon.- Renovació de membres del Consell Educatiu del Papiol.

Tercer.- Educació 360 – Educació a temps complert. Estat de la qüestió.

Quart.- Relat de la jornada de l’Aliança 360, que va tenir lloc el passat 30 de gener
al CCCB. Lliurament de documentació i comentaris.

Cinquè.- Precs i preguntes.

INICI, NOTES i OBSERVACIONS

Inici  de  la  sessió: comprovat  el  quòrum d’assistència  necessari  per  a  la  vàlida
celebració de la sessió, la presidència obra la sessió a l’hora indicada i es procedeix a
l’examen dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

Segon.- Deixar còpia d’aquesta acta a l'expedient de sessió.

INICI, NOTES i OBSERVACIONS

PRIMER.- LECTURA I APROVACIÓ D’ACTES ANTERIORS.
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El Sr. Jordi Bou inicia la sessió dispensant l’assistència del Sr. Joan Borràs, primer
tinent d’alcalde, que havia estat convidat a la sessió, que per motius professionals es
desconeix si podrà incorporar-s’hi.

Queda aprovada per unanimitat i sense modificacions l’acta de la sessió 01/18 de data
1 de març de 2018.

SEGON.- RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL EDUCATIU DEL PAPIOL.

El Sr. Jordi Bou fa lectura dels membres del Consell Educatiu del Papiol que han estat
proposats, a sol·licitud de les diferents entitats, per causar baixa i de les designacions
de nous membres titular i/o substituts, sent la següent:

a) Causen baixa els següents membres titulars i/o substituts: 

Cognoms i nom Entitat Representant
CASAJUANA CLOSAS, Marc AMPA Llar d’Infants El Cucut Titular
FV, M (menor) Alumnes Escola Pau Vila Titular
MR, M (menor) Alumnes Escola Pau Vila Substituta
MS, G (menor) Alumnes Escola Pau Vila Titular
MR, B (menor) Alumnes Escola Pau Vila Substituta
TREJO RIUS, Xavier AMPA Escola Pau Vila Titular
GONZÁLEZ ROBLES, M. Dolores AMPA Escola Pau Vila Substituta
TAMAJÓN MARÍN, Dèbora AMPA Escola Pau Vila Titular
MIRAGALL CASTAÑO, Noelia AMPA Escola Pau Vila Substituta

b) Es designen com a nous membres titulars i/o substitut/es :

EN REPRESENTACIÓ DE L’AMPA DE LA LLARS D’INFANTS EL CUCUT

COGNOMS I NOM DNI CORREU ELEC. MEMBRE
TERRADELLAS SAURÍ, Mercè ------90W papiol.llarinfants@elpapiol.cat Titular
CHANGO ÁLVAREZ, Vivasvan ------31Z papiol.llarinfants@elpapiol.cat Substituta

EN REPRESENTACIÓ DELS ALUMNES DE L’ESCOLA PAU VILA

COGNOMS I NOM DNI CORREU ELEC. MEMBRE
AF, M Menor ------------------------------- Titular
GG, C Menor ------------------------------- Substituta
GEH, N Menor ------------------------------- Titular
VG, J Menor -------------------------------- Substitut

EN REPRESENTACIÓ DE L’AMPA DE L’ESCOLA PAU VILA

(SENSE DESIGNACIÓ DE MEMBRES)

El Sr. Jordi Bou informa que el document és una proposta d’acord de Decret d’Alcaldia
que es troba en tràmit d’aprovació i signatura. Que en el moment que estigui aprovat
els serà notificat a les entitats afectades.
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TERCER.-  EDUCACIÓ 360 – EDUCACIÓ A TEMPS COMPLERT. ESTAT DE LA
QÜESTIÓ.

El Sr. Jordi Bou cedeix la paraula al Sr. Salvador Auberni, regidor d’ensenyament.

El Sr. Salvador Auberni pren la paraula per comentar que el punt tercer i quart de
l’ordre del dia són els mateixos o que es troben relacionats, però que volia recordar el
que s’havia dit a l’anterior sessió del Consell Educatiu (en endavant CEP). 

Que com a Ajuntament es vam sumar al projecte Educació 360 i que aquest CEP
s’havia d’haver fet un parell de mesos abans perquè hi havia programada una jornada
de l’Educació 360 que finalment, en lloc de fer-se al mes d’octubre, es fa fer el 30 de
gener.

Que es va enviar la convocatòria a tots els membres del CEP per veure si algú podia
assistir-hi i que a la jornada van assistir la Rosó Alujas, la Natalia Marín i ell mateix.

Que  aquesta  jornada  era  interessant  perquè  es  posava  en  solfa  tota  una  sèrie
d’experiències que es portaven a terme a molts ajuntaments.

QUART.- RELAT DE LA JORNADA DE L’ALIANÇA 360, QUE VA TENIR LLOC EL
PASSAT  30  DE  GENER  AL  CCCB.  LLIURAMENT  DE  DOCUMENTACIÓ  I
COMENTARIS.

El Sr. Salvador Auberni explica que la primera sessió, al matí, eren grups de treballs
amb representants de diferents ajuntaments, on cadascú explicava el tipus de projecte
que havien tirat endavant. Que la Natalia estava en un grup i que la Rosó i ell en un
altre. Que en tot cas, després, la Rosó i la Natalia poden explicar les seves sensacions
sobre aquesta jornada. 

El Sr. Salvador Auberni continua dient que un cop acabats aquests treballs en grups,
hi  havia  una  conferència  que  la  donava  una  especialista  en  temes  educatius
comunitaris de la ciutat de Xicago. Que va explicar com ells s’ho plantejaven, que era
molt interessant, el que passava que quedava com molt lluny de la nostra realitat, però
que com a mínim sí que era interessant veure com ells també es preocupaven dels
barris  menys  afavorits,  com podien  fer  treballs  d’integració  de  tots  els  joves  per
ajustar-los, acomodar-los millor a la seva realitat, a la seva ciutat, al seu espai i al seu
entorn perquè l’estimessin perquè el coneguessin millor. Que en el fons, el que són els
objectius són els mateixos que intentem treballar nosaltres amb aquesta filosofia que
el temps educatiu no és només el temps de l’escola sinó que és el temps de la casa,
dels espais de fora, .... per tant, la responsabilitat de l’educació depèn de la comunitat.
A partir d’aquí aquella famosa frase que la educació es responsabilitat de tota tribu,
una frase que es repeteix moltes vegades a molts àmbits educatius.

El Sr. Salvador Auberni cedeix la paraula a la Sra. Rosó Alujas i a la Sra. Natalia Marin
perquè expliquin les seves experiències als grups de treballs de la jornada.
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Pren la paraula la Sra. Rosó Alujas explica que en aquests grups de treballs del matí
hi havia diferents àmbits, que t’havies d’apuntar prèviament. Ella es va voler apuntar a
un que hi havia de municipis petits però estava ple i no es va poder apuntar. Que tots
els  grups  estaven  molt  plens.  Que  hi  havia  sobretot  municipis  petits  d’altres
comarques, de poca població. Que com que són municipis amb poca població escolar,
per fer la coordinació s’havien d’ajuntar diferents escoles de diferents municipis ,i així
podien fer projectes comuns. Que en aquestes taules hi havia diferents professionals
com mestres, tècnics, regidors,... una mica ja és això que l’educació és de tots i que la
qüestió és coordinar-se.

Que ella el  que veu és que al Papiol,  al  ser un poble petit,  s’ha d’unir esforços i
coordinar-se entre tots. Que al ser petit ha de ser més fàcil i que val la pena fer-ho.

Pren la paraula la Sra. Natalia Marin, diu que al grup que estava ella també estava
molt en aquesta línia, que es deia aprenentatge comunitari.  Que van arribar a les
conclusions que l’aprenentatge ocupa tot el dia, i com donar resposta a tot això. Que
es notava la diferència entre pobles petits i gran ciutats. Que es va parlar també molt
de les coordinacions, i  que com deia la Rosó, la coordinació al ser un poble petit
hauria de ser més fàcil i poder anar tots a una. En el seu grup també van parlar molt
del joves i de iniciatives contra l’abandonament escolar i propostes perquè aquells que
no vulguin estudiar, no es desvinculin de l’escola, que això es podria fer mitjançant
activitats no tan lectives i sí amb aprenentatges manipulatius.

El  Sr.  Salvador  Auberni  pren la paraula per comentar  que la jornada va ser  molt
interessant, i que el va sorprendre la quantitat de gent implicada, que hi havia molts
ajuntaments. Que el que va ser interessant, i amb això hi va haver una coincidència
molt  gran amb tota la  gent,  es que se’ls  va  demanar que diguessin conceptes o
paraules  relacionades  amb  el  projecte.  Que  les  paraules  que  hi  va  haver  més
coincidència van ser: coordinació, treball en xarxa, compromís, recursos tècnics, figura
lideratge, esforç.

Que ell, com a regidor, sí tenia molt present les realitzacions que estem fem nosaltres i
que diria que estem en aquesta línia perquè tenim el treball que estem fent amb el
joves al Punt Jove, l’escola de música amb el lligam que té amb els altres centres, i
l’escola Pau Vila que realitza molts treballs oberts al poble, com ara l’exposició entre el
Cucut i primària de l’escola a la Biblioteca. 

Que la seva il·lusió personal seria que aquesta feina de coordinació la pogués fer el
CEP. Que el que són propostes, realitzacions, pogués passar pel CEP i que el CEP
fes la feina de lideratge i, al mateix temps, la feina de coordinació, en el sentit, de
contacte amb les diferents instàncies educatives i si es genera un projecte comú ja
tenim la xarxa de treball, per tant, coordinació i xarxa són dues paraules que van molt
juntes.

Ell  proposa que de cara a la propera jornada anual  d’Educació 360,  començar  a
pensar  quines  realitzacions,  perquè  les  tenim i  són  exitoses  i  importants,  podem
presentar com a experiència, igual que d’altres ajuntaments han fet aquest any. Com
ara el  que s’està fent  a l’escola bressol  amb les festes,  el  punt  jove,  la  setmana
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temàtica  del  Pau  Vila,  la  Vetllada  Cultural...  són  realitzacions  que  estan  molt  en
aquesta línia i val la pena donar publicitat.

El MAF proposa la vetllada Cultural de l’Escola Pau Vila perquè es treballa un tema i
pot assistir-hi tothom, és oberta al poble.

El Sr. Salvador Auberni comenta, i arrel d’això, en relació al tema del Punt Jove, i a
proposta dels Serveis Socials, que tenim una problemàtica que recau sobre els joves
que queden despenjats de l’ESO. Aquests nois i noies poden accedir a uns programes
de qualificació professional inicial i aquests es fan a Molins de Rei. La problemàtica
recau sobre la puntuació de reben els alumnes de Papiol (15 punts) envers als de
Molins de Rei (30 punts). Es va contactar amb el departament de Serveis Territorials
d’Educació per demanar que els alumnes de Papiol tinguessin la mateixa puntuació
que els de Molins de Rei perquè tots són de la mateixa zona. La resposta de Serveis
Territorials va ser que això era un acord entre l’Ajuntament de Molins de Rei i Serveis
Territorials i que Papiol hi anava com aquell que diu de “convidat”. Que per ells cap
problema de modificar aquesta puntuació però que qui finançava aquests programes
era l’Ajuntament de Molins de Rei  i  que era una qüestió  de posar-se d’acord els
ajuntaments.

El  Sr.  Salvador  Auberni  explica  que  posat  en  contacte  amb  el  departament
d’ensenyament de Molins de Rei, li comuniquen que per diferents problemes interns
no tenen interlocutor per tractar aquest tema i que esperen poder resoldre-ho de cara
al curs vinent.

El Sr. Jordi Bou pren la paraula per comentar que ell va parlar personalment amb
l’alcalde de Molins de Rei, el qual va prendre les competències sobre aquest tema
arrel  del  problema intern de no tenir  interlocutor.  Que com que ara hi  ha un nou
alcalde que es posarà en contacte amb ell per reprendre el tema.

El Sr. Salvador Auberni reprèn la paraula per comentar que la documentació que s’ha
lliurat, als assistents, sobre l’Educació 360, i els comenta que la poden trobar a la
pàgina web d’Educació 360 juntament amb d’altra, i els convida a entrar i mirar.

Comenta que com que estem a les portes d’eleccions municipals i que poden haver
canvis a molts ajuntaments, Educació 360 ha tret un document (el lliurat), en el qual es
marquen 9 propostes i 36 mesures concretes lligades al tema. El Sr. Salvador Auberni
diu que ell mateix la va presentar a l’equip de govern la setmana passada i que la
seva proposta al CEP és:

 Fer arribar, com a CEP, aquestes 9 propostes i 36 mesures a tots els
partits polítics que es presentin a les eleccions municipals 2019.

Comenta que amb això busquem el blindatge de l’Ajuntament del Papiol en el projecte
d’Educació 360, l’Ajuntament ja està adscrit i si aleshores intentem implicar a tots els
partits polítics perquè es mirin aquestes mesures i en els seus programes electorals
puguin incloure algunes d’aquestes mesures, és una manera de blindar el projecte i
que el CEP, hi hagi qui hagi en l’ajuntament, el projecte pugui tirar endavant.
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La  Sra.  Rosó  Alujas  comenta  que  ella  pensa  que  val  la  pena,  que  és  un  tema
important, i que no es quedi aturat per canvis. 

El  Sr.  Salvador  Auberni  diu  que  si  al  CEP li  sembla  bé  la  proposta  es  farà  un
document signat pel president del CEP i s’enviarà a totes les forces polítiques perquè
ho tinguin present en els seus programes electorals i aquest projecte tingui continuïtat.

Els  membres  del  CEP aproven  enviar  aquesta  documentació  en  els  termes
explicats.

El Sr. Jordi Bou pren la paraula i li pregunta al Sr. Salvador Auberni si les entitats
supramunicipals (Diputació, Consell...) estan al costat del projecte Educació 360.

El Sr. Salvador Auberni li contesta que darrera d’aquest projecte hi és la Fundació
Jaume Bofill, la Diputació, que bàsicament són aquestes dues, però que la Generalitat
també s’hi ha posat. 

Arrel  del  comentari  del  Sr.  Jordi  Bou,  s’explica l’origen d’aquest  programa,  ho va
engegar la Fundació Jaume Bofill i “l’adoptat” la Generalitat. El Sr. Salvador Auberni
diu que quan va néixer la Generalitat estava aturada per la situació política, hi havia
voluntat però amb la situació... que la fundació va fer el disseny i que la Generalitat
l’adoptat i que amb l’actual conseller no hi ha problemes. La Sra. Rosó Alujas diu que
de fet són ells els que fan el seguiment, que tots els centres que s’hi vulguin adherir,
ells li van assessorament...

El Sr. Jordi Bou comenta que ho deia perquè estava mirant el document i per exemple
mapa educatius  de  recursos  compartits,  que  això  sempre  qui  ens  ajuda  molt  en
aquestes coses en generar mapes i  estudis és la Diputació i  que seria ideal  que
estigués al darrera perquè sempre ens dona un suport tècnic molt important perquè
l’Ajuntament del Papiol no té un tècnic d’educació.

El Sr. Salvador Auberni li comenta que l’interlocutor directe, de cara als ajuntaments,
és la Diputació.  Que al posar-s’hi  la Generalitat  també hi ha experiències a altres
comarques com ara Lleida, Girona,... El Sr. Salvador Auberni diu que és un és molt
important  i  si  aquest  país  arriba  a  coordinar-se  en  aquesta  acció  és  una  acció
educativa d’una potència tremenda.

El Sr. Salvador Auberni continua explicant la jornada del 30 de gener. Comenta que va
ser una llàstima, perquè a la tarda hi havia una crida als centres educatius, i des de
l’escola Pau Vila no van poder assistir, que la documentació de la crida es pot trobar a
la pàgina web. Que una cosa que és important, és pensar que no hem d’esperar que
les propostes surtin de l’Ajuntament sinó que val la pena que les entitats també es
poden... s’haurien d’adherir perquè la seva tasca educativa té la seva importància.

Que val la pena entrar a la pàgina web d’Educació 360 i mirar tota la documentació, i
començar a tenir en el cap, de cara a les jornades de l’any vinent, que nosaltres, com
ajuntament  i  les  diverses  entitats  que  es  puguin  sumar,  hi  puguem  presentar
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experiències que puguin servir d’inspiració a d’altres Ajuntaments i rebre iniciatives
d’altres ajuntaments.

La Sra. Mireia Esparza comenta que es podria mirar d’aquestes iniciatives o accions
que ja s’estan duent a terme com encaixen en aquests 36 punts, que segur que en
algun encaixen.

El  Sr.  Salvador  Salvador  Auberni  comenta  que  de  fet,  ell  que  s’ha  mirat  les  36
mesures, algunes ja les estem aplicant no al 100% però si que hi ha moltes coses en
les quals ens sentim identificats.

La Sra. Rosó Alujas pren la paraula per comentar que a la reunió que es va mantenir a
Sant  Feliu de Llobregat  de municipis de Molins de Rei,  El  Papiol  i  Sant  Feliu de
Llobregat per coordinar el treball d’escoles, nosaltres com a poble petit teníem més
coordinació... així que segur que estem fent coses.

El Sr. Jordi Bou comenta que insisteix en el que deia abans, llegeix el primer punt del
document que diu “desenvolupar un diagnòstic de la realitat educativa del municipi”
això es pot mirar a la Xarxa de si algú ens podria fer aquest diagnòstic, que seria ideal.
Mirar quin punts podem demanar, a fora del municipi, perquè ens donin suport tècnic
per poder fer-ho.

El Sr. Salvador Auberni comenta, per acabar aquest punt, que de cara a final de curs
o principis del curs 2019/20, com a membres del CEP, donar a conèixer o publicitat a
tota la població de les actuacions educatives que fan en els diversos centres. No es
publicaria una memòria exhaustiva però sí  aquests trets importants educatius que
s’estan  produint  en  el  nostre  poble,  emesos  pel  diferents  centres.  Que  aquesta
informació es pogués publicar, si són a temps abans de final de curs, i sinó amb el nou
Ajuntament, trobar-se el CEP, recollir tota aquesta informació i donar-li publicitat en la
primera revista hàbil que pugui sortir.  I  si  fos una informació molt llarga es podria
pensar  en fer  una documentació específica del  CEP amb un annex i  abocar  tota
aquesta informació.

La Sra. Mireia Esparza comenta que això podria servir com a diagnòstic, i la Sra Rosó
Alujas afegeix que la jornada li va semblar molt interessant i que som un poble petit i
que val la pena aprofitar-ho. El Sr. Jordi Bou diu que som un poble petit i que tenim
moltes entitats potents. 

La Sra. Mireia Esparza fa referència a l’exposició feta pel Cucut en col·laboració amb
l’escola, la Sra. Rosó Alujas diu que són petites coses i el Sr. Salvador Auberni que
són petites coses però que darrera d’elles hi ha una feinada. Els nanos han treballat i
veus la satisfacció dels nens quan ensenyen la seva feina als altres, això té una
importància cabdal.

El  Sr.  Salvador  Auberni  comenta  que  ell  no  hi  serà  com a  regidor,  però,  si  es
considera oportú, que ell pugui participar en alguna reunió o en algun tema en concret,
s’ofereix com a voluntari.
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Pren la paraula el Sr. Enric Naval, perquè vol remarcar un punt fort que és el punt
Jove, que no té Molins. Que fan un acompanyament molt fort a famílies desfavorides
que molts pobles no en tenen. El Sr. Jordi Bou comenta que el tenen com a exemple
en altres municipis.

La Sra. Natalia Marin informa que el Consell Comarcal està programant unes jornades
perquè aquest tipus de serveis educatius, no existeix en tots els municipis, i volen
explicar el model punt jove per implementar en altres municipis.

SISÈ.- PRECS I PREGUNTES

Cap.

FINALITZACIÓ DE LA REUNIÓ                                                                        

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor president del Consell Educatiu,
dona  per  finalitzada  la  sessió  a  l’hora  especificada  a  l’encapçalament  d’aquest
document, de la qual cosa en dono fe, com a secretària del Consell, mitjançant la
present acta signada amb el seu vist i plau.

Sr. Jordi Bou i Compte Mª del Mar López Gerez 
PRESIDENT                                                                 SECRETÀRIA

ACTA APROVADA 
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