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1. Direcció
1.1

Organització i recursos humans

1.1.1 Direcció Política i Tècnica (*)
Regidor d’Educació
Cap d´Àrea de Drets de Ciutadania i Pr. econòmica
Cap de Servei d’Educació

Joan Berlanda Sarraseca
Rafael González Díaz
Montserrat Duran Tauleria

1.1.2 Organigrama (*)
(*) A 31 de desembre de 2017

SERVEI

EDUCACIÓ

CAP DEL SERVEI DE
CULTURA

DURAN TAULERIA, MONTSERRAT

Negociat

PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

Secció

ADMINISTRACIÓ

Secció

CENTRES MUNICIPALS
Negociat

ESCOLA ILLA

Negociat

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Secció

PLANIFICACIÓ I ESCOLARITZACIÓ

Secció

PROG. SERVEIS COMUNITAT EDUCATIVA

Programa

PROG.EQUIPAMENTS EDUCATIUS
Negociat

EQUIPAMENTS EDUCATIUS MUNICIPALS
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1.1.3 Formació del personal
El personal del servei ha participat durant el 2017 en els següents cursos i accions formatives
que representen un total de 1.832 hores de formació.
A continuació es detalla la formació externa i interna en matèria de cursos del personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31a Trobada de Tècniques d’àmbit local
Actualització Office 2013
Avaluació de l'impacte de programes socials
Avaluació impacte de polítiques, programes
Comunicació interpersonal: donar feedback
Curs absentisme i abandonament escolar
Disseny i desenvolupament projectes
Disseny i organització de fires
Diversitat sexual
Eficiència energètica als edificis municipals
Eines per a la motivació dels joves
Eines per a la prevenció de l'absentisme
El procediment administratiu aplicat a l’àmbit educatiu
Equips de primera intervenció (EPI)
Experiències inclusives educatives i socials
Formació jurídica en l'àmbit educatiu local
Gestió de les interrupcions
Gestió pressupostària
Grup treball d'Educació/tarificació social
Habilitats comunicatives en prestació servei
II Seminari de contractació
Jornada de tecnologia digital i ed. Artística
Jornada recursos d'orientació personalitzada
Jornada: Transformant l'Educació
L'orientació professional davant nous reptes
Manteniment de piscines
Manteniment d'instal·lacions per a conserges
Ordre a l'ordinador
Pressupostos amb perspectiva de gènere
Primers auxilis
Procediment administratiu
Règim jurídic de les subvencions
Repensant l'educació avui. Construïm canvi
Sicalwin i Firmadoc
Sistema d'acollida refugiats
Sistema d'innovació tecnològica de l'FP
Taller de govern obert per a comandaments
Tècniques de negociació
Ús d'eines de Poda
Violències sexuals: obrint conceptes
X Trobada d'aprenentatge servei
XV Jornada Bones Pràctiques Innovació educativa
XVI Jornada de bones pràctiques inclusives
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1.2

Recursos econòmics

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per capítols
2014

2015

2016

2017

Capítol I

6.117.654,19

6.309.354,99

6.335.776,31

6.238.008,14

Capítol II

3.958.568,60

4.007.195,86

5.166.729,07

5.084.868,71

Capítol IV

2.530.866,11

2.724.843,83

2.800.170,69

2.606.169,01

Total Servei

12.607.088,90 13.041.394,68 14.302.676,07 13.929.045,86

Estructura i evolució del pressupost d’ingressos liquidat per capítols
2014
Capítol III Taxes, preus
públics i altres ingressos
Capítol IV Transferències
corrents
Capítol V Ingressos
patrimonials
Total Servei

2015

2016

2017

806.639,33

796.094,20

796.534,11

804.633,23

662.609,01

3.592.669,49

1.492.507,28

2.324.323,47

10.288,03

10.088,94

23.971,98

0,00

1.479.536,37

4.398.852,63

2.313.013,37

3.128.956,70

Evolució del percentatge d’ingressos externs en relació a les despeses totals

Ingressos externs servei
Total despeses liquidades
% finançament extern

2014

2015

2016

2017

1.493.786,37

4.398.852,63

2.327.263,37

3.230.142,90

12.775.459,96

13.116.908,41

14.521.271,05

12.248.720,78

11,69%

33,54%

16,03%

26,37%

Evolució del pressupostos d’ingressos i de despeses corrents
2014

2015

2016

2017

Despeses (Obl. Rec)

100

103,44

113,45

95,58

Ingressos (DR’s)

100

297,31

156,33

211,48
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Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per programes
2014
Acompanyament a l'escolaritat
Creació de Centres docents
d'educació infantil i primària
Direcció del Servei d'Educació
Escola d'Art Illa
Escola d'art Illa
Escola Municipal de Música i
Conservatori de Grau Mitjà
Escola municipal de Música i
Conservatori de Grau Mitjà
Escoles bressol
Escoles d'Adults
Estudis, projectes i estadística
educativa
Funcionament Centres de
preescolar, primària i educ.especial
Funcionament Escoles Bressol
Serveis educatius complementaris
Serveis educatius complementaris
Total

2015

2016

2017

0,00

371.548,03

926.520,17

965.212,42

5.963.187,81
316.607,75
731.782,62
915.720,46

0,00
323.142,45
930.129,82
0,00

0,00
343.996,76
1.048.425,86
0,00

0,00
344.114,30
1.004.879,91
0,00

64.796,12

2.189.790,03

2.214.079,92

2.284.261,13

2.137.174,65
2.294.614,46
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20.077,53

0,00
0,00
27.794,66

0,00

450.711,74

443.375,99

265.971,45

121.273,23
0,00
230.302,86
0,00
12775459,96

5.951.768,56
2.146.598,82
0,00
753.218,96
13.116.908,41

6.953.559,36
2.299.744,83
0,00
271.490,63
14.521.271,05

6.891.979,95
2.339.640,00
0,00
314.223,96
14.438.077,78

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / Ajuntament

Pressupost Ajuntament

2014

2015

2016

2017

163.126.201,11

187.089.377,89

172.107.488,94

193.368.514,84

12.607.088,90

13.041.394,68

14.302.676,07

13.929.045,86

7,73%

6,97%

8,31%

7,20%

Pressupost servei
% Servei / Ajuntament

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / habitant
2014
Habitants

2015

207.444

Pressupost servei

2016

207.814

2017

208.246

209.931

12.607.088,90 13.041.394,68 14.302.676,07 13.929.045,86

P. Servei / habitant

60,77

62,76

68,68

66,35

Pressupost liquidat d’inversions per capítols
Descripció
Equipaments educatius
Equipaments Educatius

2014
11.958,61

2015

2016

0,00

0,00

156.412,45 43.785,87

2017
0,00

9.104,98

896,69

Inversions en equipaments educatius

0,00 31.727,86 132.140,60

46.032,32

Inversions en equipaments educatius

0,00

0,00

Inversions Escola Illa

0,00

0,00

0,00

6.885,79

Adquisició d'instruments musicals

0,00

0,00

0,00

12.910,89

Inversions Escola de Música i Conservatori

0,00

0,00

0,00

16.300,65

Inversions en equipaments educatius

0,00

0,00

0,00

70.655,53

Total

48.796,23 118.626,88

168.371,06 75.513,73 190.041,81 272.308,75
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1.3
•

Recursos infraestructurals. Equipaments adscrits

SEU DEL SERVEI D'EDUCACIÓ, c. de Blasco de Garay,19

Escoles bressol municipals
• CEIF ANDREU CASTELLS, via Alexandra, 60
• CEIF ARRAONA, c. de La Palma, 81
• CEIF CAN LLONG, rda. d'Europa, 580
• CEIF CAN PUIGGENER, c. del Puig de la Creu, 11
• CEIF CREU ALTA, c. de Montllor i Pujal, 51
• CEIF EL VAPOR BUXEDA NOU, c. de Sant Pau,104
• CEIF ESPRONCEDA , c. dels Tintorers, 6
• CEIF JOAQUIM BLUME, rda. de Bellesguard, 43
• EBM CALVET D'ESTRELLA, c. del Mont Blanc, 34
• EBM JOAN MONTLLOR, c. del Segre, 2
• EBM LA ROMÀNICA, c. de Baygual, 28
Escoles de primària i educació especial
• ESCOLA AGNÈS ARMENGOL, avda. de Can Bordoll, 92
• ESCOLA ALCALDE MARCET, c. Florit, 32
• ESCOLA AMADEU VIVES, c. de Fra Luis de León,152
• ESCOLA ANDREU CASTELLS, via Alexandra, 62
• ESCOLA ARRAONA, c. de l'Argentina, 45
• ESCOLA CALVET D'ESTRELLA, c. del Mont Blanc, 34
• ESCOLA CAN DEU, c. de la Prada,1
• ESCOLA CAN LLONG, c. de Praga,
57
• ESCOLA CATALUNYA, c. de Valentí Almirall, 76
• ESCOLA CIFUENTES, c. de Finlàndia, 1
• ESCOLA CONCÒRDIA, c. de la Lusitània, 115
• ESCOLA CREU ALTA, c. de Pi i Margall, 24
• ESCOLA ENRIC CASASSAS, c. de Llobet, 77
• ESCOLA ESPRONCEDA, c. dels Drapaires, 6
• ESCOLA FLORESTA, c. dels Pins, 1
• ESCOLA FONT ROSELLA, c. de Muntaner,13
• ESCOLA GAUDÍ, c. d'Ordesa, 14
• ESCOLA JOAN MARAGALL , ptge. de les Escoles, 2
• ESCOLA JOAN MONTLLOR, c. del Gaià,2
• ESCOLA JOAN SALLARÈS I PLA, c. de Campoamor, 92
• ESCOLA JOANOT ALISANDA, c. de Sallarès i Pla, 160
• ESCOLA JOAQUIM BLUME, rda. de Bellesguard, 35
• ESCOLA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, avda. de Polinyà, 2
• ESCOLA LA ROMÀNICA, rda. de Santa Maria, 95
• ESCOLA LA TRAMA, c. de l'Estrella, 5
• ESCOLA MAS BOADELLA, c. de Viena, 7
• ESCOLA MIQUEL CARRERAS, c. de Balaguer, 46
• ESCOLA MIQUEL MARTÍ I POL, c. de Cervantes, 87
• ESCOLA NOSTRA LLAR, c. de Calderón,143
• ESCOLA PAU CASALS, c. d'Atlanta, 31
• ESCOLA RIBATALLADA, c. del Canonge Joncar, 56
• ESCOLA ROUREDA,
c. de Rialb,1
• ESCOLA SAMUNTADA, c. de Francesc Izard, 1
• ESCOLA SANT JULIÀ, c. del Vinhamala, 1
• ESCOLA TERESA CLARAMUNT, ctra. de Molins de Rei, 101
• ESCOLA TORREGUITART, c. de Vallirana, 14
• ESCOLA VIROLET, c. de Varsòvia, 65
8

Ensenyaments artístics
• ESCOLA DE MÚSICA I CONSERVATORI PROFESSIONAL, c. de Sant Oleguer, 75
• ESCOLA MUNICIPAL D'ART ILLA, ctra. de Barcelona, 208
Centres de formació de persones adultes
• CFA DE CAN RULL, c. de Gustavo Adolfo Bécquer, 24
• CFA DE LA CONCÒRDIA, c. de la Solidaritat, 17
• CFA DE LA CREU DE BARBERÀ, c. dels Carders,14
Entitats de lleure
• CAE LA LLAR DEL VENT. c. de l'Estalvi, 28
• GRUP D'ESPLAI LA MASIA DE SABADELL, c. de Sant Isidor, 42-44
• GRUP D'ESPLAI XIVARRI, c. de la Concepció, 6 bis
• GRUP D'ESPLAI L'ESPARVER, c. de Dinarès, 1
• GRUP D'ESPLAI LA BALDUFA CAN PUIGGENER, c. del Puig de la Creu, 14 bxs.
• LUDOTECA MARGARIDA BEDÓS , Pl. de Les Termes, 23 bis

1.4

Gestió administrativa

Registre d’entrada
2014
Registre Servei
Registre Ajuntament
% Servei / Ajuntament

2015

2016

2017

5005

1599

3556

1598

81097

70908

73722

74356

6,17

2,26

4,82

2,15

Registre de sortida
2014
Registre Servei
Registre Ajuntament
% Servei / Ajuntament

2015

2016

2017

162

246

183

314

35137

33971

30159

33075

0,46

0,72

0,61

0,95

Nombre d’expedients del Servei
2014
Total expedients Servei

2015

213

239
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2016
359

2017
388

Regidor/a i alcalde. Nombre de decrets

2014
Tinent d'alcalde

2015

2016

2017

44

42

159

170

Regidor

116

136

150

160

Alcalde

0

12

1

3

160

190

310

333

Total

Comissió Municipal Informativa. Punts a l’Ordre del Dia generats pel Servei
2014

Junta de Govern Local
Ple Municipal
Total Educació
Total

1.5

1.6

2015

48
5
53
106

2016

48
1
49
98

2017

42
7
49
98

49
6
55
110

Comunicació
2014

2015

2016

2017

Notes de premsa

51

48

163

158

Rodes de premsa

6

2

12

14

Instruments de Planificació Estratègica i/o Sectorial

A l’octubre del 2017 el Ple Municipal va aprovar el Pla per a l’equitat i l’èxit educatiu 2017-2027
que recull les línies estratègiques que han de guiar la tasca de la regidoria d’Educació durant els
propers deu anys.
Aquest Pla es va elaborar amb la col·laboració de la comunitat educativa a través de la
participació de més de 170 persones a tres edicions del Fòrum Educatiu de Sabadell. També hi
van formar part del procés d’elaboració dues comissions del Consell Escolar Municipal que van
fer aportacions sobre polítiques socioeducatives i sobre polítiques de planificació.

1.7

Instruments i accions per les polítiques de gènere

Al primer trimestre del curs 2017-18 es va presentar la proposta de treball de coeducació a les
escoles bressol municipals que consisteix en una formació per a tot el professorat i la
constitució d’un grup impulsor que ha rebut una formació específica i seran els referents de
coeducació a cada centre.
Aquestes sessions han de servir per sensibilitzar en l’àmbit de la coeducació i alhora potenciar
la reflexió per identificar estereotips de caràcter sexista.
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1.8

Espais transversals de taules i consells

1.8.1 Taules i òrgans de participació amb altres àrees, departaments i entitats
Des de la Regidoria d’Educació s’impulsen els següents espais de participació:
•
•
•
•
•
•

Consell Escolar Municipal
Consell d’entitats Ciutat i Escola
Consell de la Formació Professional
Xarxa de la Infància 0-3
Comissió representativa institucional i comissions de zona del Pla Educatiu d’Entorn
Comissió de seguiment del servei de la gestió unificada de menjadors

1.8.1 Col·laboracions estables amb organismes i institucions externes
Des del Servei d’Educació es col·labora de manera estable amb les següents institucions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cercle de comparació intermunicipal de la Diputació
Comissió d’escolarització del Departament d’Ensenyament
Taula mixta de planificació del Departament d’Ensenyament
Pla de formació de zona
Comissions de selecció de directors/es del Departament d’Ensenyament
Associació de Conservatoris de Catalunya
Associació Catalana d’Escoles de música
Escola Nova 21
Xarxa de participació infantil de la Diputació
Fòrum de les ciutats amb consells de la FP
AICE-RECE

2 Actuacions i activitats realitzades
2.1

Direcció del servei d’Educació

L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014
316.607,75€

2015

2016

323.142,45€

343.996,76€

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Llegenda
Actuació finalitzada
Es desenvolupa segons el calendari previst
Es desenvolupa amb lleu retard
Dificultats per complir el calendari previst o per dur-la a terme
Es proposa suprimir-la
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2017
344.114,30€

Objectiu 01.01.01 Planificar l’estratègia educativa de la ciutat

Programa 01.01.01.01 Planificació i escolarització (3260) / Administració Educació
(3200)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.01.01.01 Elaborar el Mapa Escolar 3-16

Educació

Ciutat

Juny/2017

01.01.01.01.02 Aplicació i intervencions derivades del
mapa escolar

Educació

Ciutat

Octubre/2017

01.01.01.01.03 Pla per l’equitat i l’èxit educatiu: Fòrum
Educatiu de Sabadell

Educació

Ciutat

Novembre/2017

01.01.01.01.04 Reflexió sobre el model de funcionament
del Consell Escolar Municipal

Educació

Ciutat

Juny/2017

L’elaboració i aprovació del Pla per a l’equitat i l’èxit educatiu: A l’octubre del 2017 el Ple Municipal
va aprovar el Pla per a l’equitat i l’èxit educatiu 2017-2027 que recull les línies estratègiques que
han de guiar la tasca de la regidoria d’Educació durant els propers deu anys.
Aquest Pla es va elaborar amb la col·laboració de la comunitat educativa a través de la
participació de més de 150 persones a tres edicions del Fòrum Educatiu de Sabadell, concebut
com un espai de trobada, debat i reflexió al voltant dels temes educatius, organitzats dissabte al
matí amb la participació d’un o més experts que emmarquen el tema i la constitució de grups de
debat que aporten i consensuen propostes. També hi van formar part del procés d’elaboració
dues comissions del Consell Escolar Municipal que van fer aportacions sobre polítiques
socioeducatives i sobre polítiques de planificació.

2.2

Funcionament de centres de preescolar, primària i educació
especial

2.2.1 Funcionament de centres de preescolar, primària i educació especial
L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014
6.084.461,04 €

2015

2016

5.951.768,56 €
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6.953.559,36 €

2017
6.891.979,95 €

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Programa 01.01.03.04 Funcionament centres de preescolar, primària i educació especial (3230)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.03.04.01 Anàlisi sobre els diferents models de gestió Educació
del menjador i en relació amb els
subministraments de productes del Parc
Agrari

Ciutat

Octubre/2017

01.01.03.04.02 Elaborar un reglament d’ús social de les
escoles fora l’horari lectiu

Ciutat

Juny/2017

Educació

01.01.03.04.03 Projecte d’assessorament sobre l’eficiència Educació
energètica a 6 escoles (Andreu Castells,
Catalunya, Concòrdia,
J. Blume, M. Martí i Pol i Pau Casals)

Districte 1, Juny/2017
Districte 4

01.01.03.04.04 Pintura interior i exterior de l’escola Alcalde Educació
Marcet

Ciutat

01.01.03.04.05 Inversions en equipaments educatius:
Pintura escola Espronceda

Educació

Districte 6 Desembre/2017

01.01.03.04.06 Inversions en equipaments educatius:
Rehabilitació vestidors Samuntada

Educació

Districte 2 Setembre/2017

01.01.03.04.07 Inversions en equipaments educatius:
Millores al pati de l'escola Joan Maragall

Educació

Districte 2 Setembre/2017

01.01.03.04.08 Desenvolupar campanya sobre la
mobilitat i la seguretat viària a l'entorn dels
centres escolars

Educació

Ciutat

Març/2017

Març/2017

En relació amb el PAM s'han dut a terme les següents actuacions:
•
•
•
•
•

S’han analitzat els diferents models de gestió del menjadors i la possibilitat de
subministraments de productes del Parc Agrari
S’ha portat a terme un projecte d'assessorament sobre l'eficiència energètica a 6
escoles
S’ha desenvolupat una campanya sobre mobilitat i seguretat viària a l'entorn dels
centres educatius
S’ha fet la pintura interiors i exterior de l'escola Alcalde Marcet
S’han fet millores al pati de l'escola Joan Maragall

En relació amb la resta d'actuacions del Servei incloses en aquest programa:

Manteniment, adequació i millora dels edificis escolars públics.
Per tal de garantir el bon estat d’ús dels centres educatius es porten a terme dos tipus
d’actuacions: el manteniment quotidià d’aquells elements que es trenquen o deterioren, el
manteniment preventiu de determinats elements i la inversió en elements de millora. Aquestes
actuacions es coordinen des del Servei d’Educació que deriva les peticions a terme a través dels
departaments de Manteniments, Obres, Salut, Residus, Parcs i Jardins i l’Àrea d’Espai Públic,
Mobilitat, Trànsit i Transports, Obres de Via Pública, Vialitat i Policia Municipal.
Durant l'any 2017 s'han realitzat 5.850 actuacions de manteniment que han suposat un import
total de 1.955.604,17€
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Seguretat, vigilància i consergeria
La seguretat, vigilància i consergeria dels 45 centres educatius públics d’educació infantil,
primària, educació especial, educació d’adults i ensenyaments artístics es fa mitjançant 53
conserges adscrits a la plantilla municipals. Pel que fa als temes de seguretat, els edificis disposen
d'alarma i durant l’any 2017 es van detectar 59 assaltaments amb actes vandàlics tant a l’exterior
com a l’interior de l’edifici (pintades, forçament de portes i finestres, etc.).

Ús social dels centres educatius
Paral·lelament a l’ús propi dels centres docents que comprèn les activitats acadèmiques o
lectives, les complementàries i les activitats extraescolars, durant l'any 2017 les instal·lacions
han estat utilitzades per la comunitat educativa (78,9% del total dels usos, amb 536 peticions que
ha suposat un total de 47.575 hores d’ús) i per entitats ciutadanes (18% del total, 122 peticions,
19.712 hores d’ús) per dur a terme tot tipus d’activitats, tant periòdiques com puntuals: esportives,
culturals, de lleure, etc...
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Logística
Des de l’Ajuntament es dóna suport a les activitats dels centres educatius i les entitats de lleure
mitjançant la cessió del següent material durant l'any 2017: 1.554m2 de tarimes(32.400,90€) ,
6.449 cadires, 508 taules i 469 tanques.

2.2.2 Funcionament escoles bressol
L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014

2.294.614,46€

2015

2016

2.146.598,82€

2.214.079,92€

2017

2.339.640,00€

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Objectiu 01.01.03 Garantir serveis educatius municipals de qualitat
Programa 01.01.03.01 Escoles bressol municipals (3230)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.03.01.01 Augmentar les hores de servei de tècnic de Educació
NEE a les escoles bressol

Ciutat

Gener/2017

01.01.03.01.02 Continuar introduint millores per reduir les
temperatures a l’escola bressol

Educació

Ciutat

Juny/2017

01.01.03.01.03 Dotació d’una aula multisensorial per
atendre millor alumnes amb NEE

Educació

Districte 6

Juny/2017

01.01.03.01.04 Elaborar el reglament de preinscripció i
matriculació a les escoles bressol
públiques

Educació

Ciutat

Maig/2017

En relació a les actuacions recollides al PAM s'ha portat a terme:
•
•
•
•

S’han augmentat les hores de servei de tècnic de NEE
S’han continuat introduint millores per reduir les temperatures altes a les aules a través
de diverses actuacions
S’ha dotat d'una aula multisensorial per atendre millor alumnes amb NEE al CEIF
Espronceda
S’ha elaborat i aprovat pel Ple municipal un nou reglament de preinscripció i
matriculació

Descripció del servei
Durant el curs 2016-17 s’han escolaritzat 1005 alumnes a les 11 escoles bressol municipals de la
ciutat. La plantilla del professorat ha estat formada per 123 persones, contractades per les tres
empreses que gestionen de manera indirecta el servei.
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Atenent al context socioeconòmic i de necessitats de conciliació laboral i familiar, s’ha continuat
amb les mesures flexibles del servei sobretot adreçat a garantir la possibilitat de triar entre la
jornada completa i la jornada de matí que suposa el 40% de les demandes.

Aspectes pedagògics
Per garantir la qualitat pedagògica dels projectes educatius i de l’atenció als infants es realitzen
les següents accions:
•

Formació als equips educatius dels centres: Durant l’any 2017 S’ha dut a terme 4 sessions
d’intercanvis pedagògics

•

Comissió de Seguiment del Servei d’Escoles Bressol Municipals: La comissió de
seguiment del Servei d’Escoles bressol municipals s’ha reunit en 2 ocasions durant l’any
2017 amb l’objectiu de fomentar el treball en xarxa entre els centres, emetre opinió sobre
aspectes organitzatius i consensuar el model educatiu de ciutat.

•

Sessions de coordinació de les escoles bressols municipals: S’han fet 22 reunions de
seguiment pedagògic al llarg del curs entre la coordinadora de les escoles bressol i les
direccions del centres, amb visites a les escoles i el seguiment del pla de treball amb cada
centre. La responsable de centres municipals i el regidor d’Educació també han visitat
algun del centres.

Aspectes econòmics
Per tal de garantir l’equitat en l’accés s’ha mantingut la tarifació social (veure quadre adjunt), on
la quota s’estableix en funció de la renda i del número de membres de la unitat familiar. La
distribució del finançament del servei lectiu ha estat la següent, segons dades auditades:
Famílies: 34,99% - DIBA: 20,98% - Ajuntament: 44,03%
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Aspectes de gestió
Per tal de fer difusió del servei i informar a les famílies que ja són usuàries es porten a terme
diverses accions al llarg de l’any: actualització del blog d’Escoles Bressol Municipals, edició de 2
butlletins electrònics i campanya de difusió coincidint amb el període de preinscripció i matrícula.
També s’ha elaborat la Carta de Serveis de les escoles bressol municipals amb la participació de
la comunitat educativa.
Per valorar el grau de satisfacció dels usuaris/es i del personal docent es passa una enquesta
anual. Respecte el curs 2016-17, 611 famílies han participat en l’enquesta i la valoració del servei
va ser de 8,9 sobre 10. La participació dels professionals ha estat de 107 professionals i la
valoració de 8,2 sobre 10.

Xarxa de la Infància de Sabadell
Fa 9 anys que es va constituir la Xarxa de la Infància amb l’objectiu de garantir el
desenvolupament integral i el benestar de l’Infant. Durant el curs 2016-17 s’ha treballat en equip
des de diferents àmbits i s’ha format els professionals sobre Necessitats Educatives Específiques,
amb col·laboració amb CDIAP en la impartició del curs i la participació de 25 professionals de
l’àmbit 0-3.

2.3

Funcionament de centres docents d’educació secundària

2.3.1 Escola Illa
L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014

915.720,46

2015

2016

2017

930.129,82€ 1,048.425,86€ 1.004.879,91€
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Compliment del Programa d’Actuació Municipal

Programa 01.01.03.02 Escola Illa (3240)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.03.02.01 Incrementar les col·laboracions amb el teixit Educació
productiu per millorar la inserció professional
dels alumnes i creació del Viver Illa
específic, en el marc del viver
d’empreses

Ciutat

Juny/2017

01.01.03.02.02 Renovar mobiliari o equips

Educació

Ciutat

Setembre/2017

01.01.03.02.03 Impulsar la innovació en la pràctica
educativa de la formació artística

Educació

Ciutat

Desembre/2017

01.01.03.02.04 Adquisició material informàtic per docència

Educació

Districte 5 Desembre/2017

01.01.03.02.05 Adquisició mobiliari per reposar l'existent
malmès

Educació

Districte 5 Desembre/2017

01.01.03.02.06 Adquisició de material pel plató de fotografia Educació

Districte 5 Desembre/2017

En relació amb el PAM s'han dut a terme les següents actuacions:
•
•
•

Renovar mobiliari malmès i equips informàtics per a la docència
Impulsar la innovació en la pràctica educativa de la formació artística
Adquisició de material pel plató de fotografia

Descripció del servei
L’oferta formativa de l’Escola Illa es composa de: (veure quadre adjunt amb l'evolució de la
matrícula)
•
•

cursos reglats: cicles formatius de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny en les
especialitats de Gràfica Publicitària, Il·lustració i d’Estilisme d’Indumentària.
cursos d’Illa Oberta–Tallers d’Art: aquesta oferta engloba les dues ofertes no reglades
del centre, els tallers d’Art i els cursos d’Illa Oberta. Aquest programa és una proposta
de cursos monogràfics puntuals de caràcter permanent oberta a tota la ciutadania. Es
tracta d’una programació contínua de cursos especialitzats relacionats amb diferents
aspectes de les arts contemporànies i el disseny. És una oferta de monogràfics
pràctics que es completen també amb un monogràfic de formació teòrica.

Durant el curs 2016-17 s’han matriculat 150 alumnes als cicles formatius i 283 als tallers d’art. La
plantilla del professorat està formada per 20 persones.
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Aspectes pedagògics
A més de les activitats docents corresponents al currículum de l’alumnat, al llarg del curs s’han
anat preparant des dels departaments altres activitats com:
•
•
•
•
•

Visites, exposicions i conferències
Monogràfics i workshops
Exposicions pròpies
Sortides a exposicions i viatges culturals
Xerrades, conferències, taules rodones i altres

L’Escola Illa S’ha col·laborat amb entitats, institucions de la ciutat i també amb departaments
diversos de l’Ajuntament, en el disseny de logotips, cartells, tríptics, il·lustracions i altres elements
relacionats amb una entitat. També ha continuat mantenint les relacions amb les empreses dels
sectors relacionats amb els estudis del centre, les quals afavoreixen la transició escola-treball.

Aspectes econòmics
Per garantir l’accés als ensenyaments artístics, l’Escola Illa aplica la tarifació social que permet
establir quotes i taxes diferenciades en funció dels llindars econòmics i del nombre de membres
de la unitat familiar.

La distribució del finançament del servei lectiu ha estat la següent, segons dades auditades:
Famílies: 15,8% - Generalitat: 23,7% - Ajuntament: 60,4%
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2.3.2 Escola Municipal de Música i Conservatori de Grau mitjà
L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014

2015

2016

2017

2.137.174,65€ 2.189.790,03€ 2.214.079,92€ 2.284.261,13€

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Programa 01.01.03.03 Escola Municipal de Música i Conservatori (3240)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.03.03.01 Programa d’activitats musicals per a infants Educació
de 0-3 anys

Ciutat

Juny/2017

01.01.03.03.02 Elaborar una proposta sobre la formació
musical a la ciutat que doni resposta als
problemes d’espai de l’escola de música i
del conservatori

Educació

Ciutat

Desembre/2017

01.01.03.03.03 Celebrar el 125è aniversari de l’escola de
música

Educació

Ciutat

Setembre/2017

01.01.03.03.04 Redacció del projecte d’ampliació del Centre Educació
Cívic de Sant Oleguer per a descentralitzar
el Conservatori Municipal de Música

Districte 1 Desembre/2017

01.01.03.03.05 Compra d'instruments per a la docència i per Educació
al banc d'instruments de l'alumnat

Ciutat

Setembre/2017

En relació amb el PAM s'han dut a terme les següents actuacions:
•
•
•
•

Elaborar una proposta sobre la formació musical a la ciutat que doni resposta als
problemes d'espai de l'Escola de música i del Conservatori i contribueixi a la
descentralització de l’oferta musical a la ciutat
Celebrar el 125è aniversari de l'Escola de música mitjançant l’organització de més
de 20 activitats (concerts, exposicions, òpera, cantates...)
Redacció del projecte d'ampliació del centre cívic de Sant Oleguer per a
descentralitzar el Conservatori
Compra d'instruments per a la docència i per al banc d'instruments de l'alumnat

Descripció del servei
L’Escola Municipal de Música i el Conservatori Professional de Sabadell tenen dos dissenys
curriculars diferents amb objectius propis i comuns, regulats per normatives específiques:
L’Escola de Música ofereix els programes basic i mitjà ofereixen llenguatge musical, cor,
instrument i conjunt instrumental; l’avançat instrument, conjunt i una optativa. També hi ha un
cicle de preparació musical per als alumnes més petits i un cicle per adults, així com la possibilitat
de cursar determinades assignatures soltes de tots els nivells. El Conservatori ofereix
ensenyament reglat, corresponent a l’ensenyament professional de música. (veure quadre adjunt
de matriculació)
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Durant el curs 2016-17 s’han matriculat 556 alumnes a l’Escola de Música i 183 al Conservatori.
La plantilla del centre ha estat formada per 50 persones.

L’activitat acadèmica s’ha fet en diversos espais:
•
•

Edifici central (antiga casa Brutau, al carrer de Sant Oleguer)
Edifici Carme Simó (ubicat al carrer Jardí núm. 4)

Aspectes pedagògics
S’incorporen a la programació del centre activitats pedagògiques, intercanvis, lliçons magistrals,
intensius de cap de setmana, cursets, tallers, concerts d’alumnes i d’altres manifestacions
artístiques i culturals en general. Tota la comunitat educativa hi participa de manera determinant,
de manera que s’obté una projecció dins i fora d’aquesta comunitat.
La projecció del centre dins de la vida cultural de Sabadell es fa a través de l’organització de
concerts, audicions, conferències i intercanvis amb d’altres centres o entitats. Destaquem els
concerts en el Cicle de la Casa Brutau, el Cicle de Belles Arts i en el Museu d’Història de la Ciutat,
el Cicle de concerts a la Fundació Bosch i Cardellach, així com en el “Gradus ad Parnassum” que
organitza l’OSV, En tots, hi participen alumnes del centre.

Aspectes econòmics
Per garantir l’accés als ensenyaments musicals, s’aplica la tarifació social que permet establir
quotes i taxes diferenciades en funció dels llindars econòmics i del nombre de membres de la
unitat familiar (veure quadre adjunt).
La distribució del finançament del servei lectiu ha estat la següent, segons dades auditades:
•
•

Escola Municipal de Música - Famílies: 24,3% - Generalitat: 5,6% - Ajuntament: 70%
Conservatori Professional - Famílies: 20,8% - Generalitat: 35,8% - Ajuntament:
43,3%
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2.4

Estudis, projectes i estadística educativa

L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014
0,00€

2015

2016

450.711,74€

443.375,99€

2017
265.971,45€

En relació al PAM s’ha dut a terme l’elaboració del Mapa escolar de Sabadell 2017-2027 com a
eina de planificació les necessitats d'escolarització dels propers anys. L’elaboració del Mapa es
va portar a terme amb la participació de la comunitat educativa a través d’una comissió de treball
del Consell Escolar Municipal que es va reunir al llarg del curs 2016-2017. La proposta es va
aprovar al Ple municipal del mes d’octubre del 2017.
Altres actuacions que es porten a terme dintre d'aquest programa:

Observatori educatiu
A partir de l'actualització i el manteniment de les diferents bases de dades s'ha treballat la
informació per elaborar 14 documents que recullen els principals indicadors de l'activitat educativa
de la ciutat. Aquests treballs són una eina útil de consulta per als membres de la comunitat
educativa. També es cedeixen dades estadístiques a entitats i altres departaments de
l'Ajuntament: s’han proporcionat dades a entitats externes en 16 ocasions, i per d’altres
departaments de l’Ajuntament en 3 ocasions.

Oficina Municipal d'Escolarització
L'Oficina ofereix informació a les famílies que sol·liciten informació per canviar de centre o una
nova incorporació d'un infant als centres de primària o secundària obligatòria. Aquesta gestió es
realitza en dos àmbits, un primer que s’atén des de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) i un
segon a la mateixa OME.
L’OME atén les consultes derivades de les oficines del SAC, que són gestionades mitjançant el
programa de Cita prèvia d’Atenció Ciutadana, en horari de matí o de tarda. Durant l’any 2017
s’han tramitat 1.446 peticions, d’aquestes 718 consultes són de matrícula viva (noves
incorporacions al llarg del curs escolar) i 728 són de fora de termini (període que engloba des que
finalitza el termini de preinscripció per al nou curs fins al començament de l’esmentat curs).
L'OME també tramita les al·legacions a les assignacions en el procés de preinscripció i matrícula.
Durant l'any 2017 es van atendre 141 al·legacions, 94 de infantil i primària i 47 d’ESO.
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2.5

Serveis educatius complementaris

L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014

2015

230.302,86€

2016

753.218,96€

271.490,63€

2017
314.223,96€

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Programa 01.01.02.02 Serveis educatius complementaris (3261)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.02.02.01 Implantació al territori del programa de
Educació
dinamització i promoció de les activitats
extraescolars i el treball educatiu en família

Ciutat

Gener/2017

01.01.02.02.02 Revisió de les bases de subvencions a les Educació
entitats de lleure per garantir un millor suport
a les entitats que treballen en entorns més
desafavorits

Ciutat

Març/2017

01.01.02.02.03 Desenvolupament del projecte “Colònies per Educació
a tothom a Can Puiggener”. Construint
Ciutat

Districte 2 Setembre/2017

01.01.02.02.04 Desenvolupament del projecte “Nosaltres
també som Sabadell” al Poblenou.
Construint Ciutat

Educació

Districte 7 Desembre/2017

01.01.02.02.05 Obertura d’un menjador escolar de
secundària a la zona del nord. Construint
Ciutat

Educació

Districte 3 Gener/2017

01.01.02.02.06 Introduir activitats complementàries de tipus Educació
artístic a l’horari de menjador

Districte 1, Gener/2017
Districte 2,
Districte 3,
Districte 5,
Districte 6,
Districte 7

En relació amb el PAM s'han dut a terme les següents actuacions:
•
•
•
•
•
•

Implantació al territori del programa de dinamització i promoció de les activitats
extraescolars i el treball educatiu en família
Revisió de les bases de subvencions a les entitats de lleure
Desenvolupament del projecte "Colònies per a tothom a Can Puiggener" escollit al
procés Construïm Ciutat
Desenvolupament del projecte "Nosaltres també som Sabadell" escollit al procés
Construïm Ciutat
Obertura del projecte d'un menjador escolar de secundària a l’institut Jonqueres
Introduir activitats complementàries de teatre i coral a l'horari de menjador
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Gestió unificada de menjadors
A demanda dels centres públics i per garantir que totes les escoles públiques disposen del servei
de menjador de qualitat, l’Ajuntament exerceix de gestor del servei de menjador per mitjà de
l'empresa Serhs prestant el servei a 25 centres públics, amb una mitjana de 2.538 comensals
diaris. Durant aquest any s'han incorporat diverses millores: increment dels monitors per atendre
situacions específiques, s’ha alliberat a les cap del menjador, s’han introduït productes ecològics
i de proximitat i s’han iniciat tallers artístics de música i teatre durant l'horari de menjador a 11
escoles que integren els Plans educatius d’entorn, amb la participació aproximada d’uns 115
alumnes.

Accés a activitats extraescolars
Des del punt de vista de l’equitat en l’accés a les activitats extraescolars, s’ha potenciat la figura
d’un dinamitzador que dóna suport a les AMPA per a l’organització d’activitats i també es
col·labora amb 6 centres amb famílies en situació socioeconòmica desfavorida a través d’una
subvenció de 38.700€.

Programa de suport als esplais i entitats de lleure
Aquest programa es porta a terme a través de diverses accions:
•

•
•
•
•

Assessorament a les entitats i suport econòmic per al desenvolupament de les activitats:
o subvencions per a l’activitat habitual de curs: 18 entitats de lleure i 2 federacions,
amb una dotació màxima de 45.110,00 euros. D’aquesta quantitat es van destinar
41.385,00 euros als esplais i entitats de lleure i 3.725,00 euros a les entitats de
lleure que tenen reconeixement de federacions d’esplais.
o subvencions per valor de 19.350€ per a l’organització dels casals d’estiu, a 16
entitats. Des de l’Ajuntament es considera igualment important donar un suport
econòmic addicional als casals on participen nens i nenes amb necessitats
educatives especials, degudament dictaminats, per tal que puguin contractar
personal de reforç perquè els pugui atendre. La dotació econòmica a aquesta
finalitat va ser de 33.000€ que van rebre 12 entitats.
També es col·labora en la difusió a tota la ciutat dels casals d’estiu organitzats per les
entitats de lleure a través de l’edició d’un llibret en paper i d’un espai web específic.
subvencions per valor de 16.513€ per a l’organització de casals nadal, a 7 entitats amb
un total de 337 infants inscrits.
Cessió de locals
Cessió de logística per al desenvolupament de les activitats (tarimes, cadires...)
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Programa Tàndem Família-Escola
El programa dona assessorament, idees i recursos tant als equips directius com a les
associacions de mares i pares per tal de potenciar la participació de les famílies en l'educació
dels fills i filles. Es proposa un model de serveis adaptat a cada centre educatiu i segons les
necessitats de les famílies de cada escola.
Durant l'any 2017 es van realitzar 109 activitats de dos tipus: xerrades i tallers per reforçar la
funció educadora de les famílies i activitats conjuntes en família, amb una participació
aproximada de 2.550 persones.
Els àmbits d’intervenció són la promoció de la salut, l’esport, la cohesió social, les noves
tecnologies, el coneixement de la ciutat, la gestió i participació en la dinàmica escolar i el suport
a la relació positiva entre pares/mares i fills/filles.

Projectes de Construïm Ciutat
Des de la regidoria d’Educació s'ha coordinat els projectes "Colònies per a tothom a Can
Puiggener", "Jove, menja tu" i "Nosaltres també som Sabadell".

Patis Oberts
Durant l'any 2017 es van obrir els patis de les escoles Andreu Castells, Can Deu, Espronceda,
Joaquim Blume, Joanot Alisanda i Juan Ramon Jiménez, en el període entre el mes d'abril i el
mes de setembre, en horari de 18 a 20 hores, tots els dies de la setmana. La despesa del projecte
va ser de 30.000€

2.6

Acompanyament a l’escolaritat

L’evolució del pressupost ha estat la següent:
2014

2015

0,00€

2016

371.548,03€

926.520,1€

2017
965.212,42€

Compliment del Programa d’Actuació Municipal
Objectiu 01.01.02 Promoure la cohesió social, l’equitat i l’èxit educatiu
Programa 01.01.02.01 Acompanyament a l’escolaritat (3262)
Codi

Actuació

Responsable

Abast

Data fi

01.01.02.01.01 Introducció d’auxiliars de conversa en
anglès als instituts

Educació

Ciutat

Febrer/2017

01.01.02.01.02 Fira per a l’orientació i la F. Professional

Educació

Ciutat

Abril/2017

01.01.02.01.03 Definició d’un model d’orientació a la ciutat
coordinat entre les diferents regidories que
hi intervenen

Educació

Ciutat

Juny/2017

01.01.02.01.04 Actualització del directori de centres de
formació no reglada

Educació

Ciutat

Març/2017
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01.01.02.01.05 Implantar noves línies d’intervenció per a la Educació
prevenció i tractament de l’absentisme
escolar

Ciutat

Setembre/2017

01.01.02.01.06 Desenvolupament del projecte “El barri
educa” a Can Puiggener i Torreguitart.
Acompanyament per l’èxit escolar.
Presentat al procés Construint Ciutat

Educació

Districte 2, Desembre/2017
Districte 3

01.01.02.01.07 Definició i aplicació d’intervencions
vinculades a polítiques de gènere

Educació

Ciutat

Juny/2017

01.01.02.01.08 Difusió i reconeixement de les bones
pràctiques per la innovació educativa

Educació

Ciutat

Octubre/2017

01.01.02.01.09 Concreció de les actuacions del PEE a cada Educació
zona

Districte 1, Setembre/2017
Districte 2,
Districte 3,
Districte 5,
Districte 6,
Districte 7

01.01.02.01.10 Implantació de la proposta de suport als
instituts pel desenvolupament del servei
comunitari

Ciutat

Educació

Setembre/2017

En relació al PAM s'han portat a terme:
•
•
•
•
•

En el marc del foment de les llengües estrangeres s’han introduït auxiliars de
conversa en anglès als instituts
Impuls de l’orientació i la Formació Professional a través de l’organització de la I Fira
de la Formació Professional amb la inscripció de 1.975 alumnes a les diverses
xerrades i de propostes d’acció i coordinació del projecte Sabadell Orienta
Implantar noves línies d'intervenció per a la prevenció i tractament de l'absentisme a
través d’un projecte de tractament de l’absentisme gitano i del projecte El Barri Educa
(Construïm ciutat)
Suport als instituts per al desenvolupament del currículum i la vinculació amb la ciutat
a través de la proposta de suport als projectes del Servei Comunitari
Definició i aplicació d'intervencions vinculades a polítiques de gènere a través de
l’organització d’una pla de formació per als equips de mestres de les escoles bressol
municipals

Altres projectes desenvolupats en aquest àmbit:
En el marc del Pla Educatiu d'Entorn que es porta a terme a 4 zones que inclouen Sant OleguerLes Termes, Espronceda-Campoamor, Can Puiggener, Zona Nord, Can Feu i La Serra, amb un
total de 28 centres dels diferents nivells educatius. Les accions han estat entre d'altres: tallers
d'estudi assistit, casal d'anglès a l'estiu, taller de reforç a 4t d'ESO, projecte A-Cordant, gimcana
literària, diversificació curricular, projecte Lecxit, projecte d'emprenedoria CUEME, dinamitzacions
lectores, projecte MUS-E, aparadors literaris...
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Plans Educatius d'Entorn
Objectiu 1: Contribuir a incrementar l'èxit acadèmic
Actuacions

Centres

Tallers de suport a l'estudi
Casal d'anglès
Diversificació Curricular ESO
Maletes viatgeres
Campus Ítaca
Promoció de taller de reforç 4t ESO
Projecte de competència lingüística: Lletra a lletra
Projecte LECXIT
Comissió d'incentivació de la lectura
Projecte Scratch i Arduino
Projecte A-Cordant
Gimcana literària
TOTAL

Participants
15
4
3
1
3
3
1
5
1
1
1
3
41

180
40
18
35
15
35
80
37
50
2
50
150
692

Objectiu 3: Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l'entorn escolar
Actuacions
Centres
Participants
Tallers en família
14
914
Cursa popular i jornada esportiva
1
250
Pla Català de l'Esport
5
340
Maletes viatgeres
2
90
Activitat Vincles
2
50
Conta-contes mares Biblioteca Sud
1
150
TOTAL
25
1794
Objectiu 4: Millorar la presència i l'ús social de la llengua catalana com a llengua compartida
i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat lingüística
Actuacions
Centres
Participants
Taller de català per famílies
La Pedrera i comerços
TOTAL

2
13
15

Objectiu 5: Potenciar l'educació en valors i el compromís cívic
Actuacions
Cant als menjadors escolars
Teatre als menjadors escolars
Dinamitzacions lectores
Promoció de la Salut
Taula infància i adolescència
Projecte d'ensenyament artístic escolar MUS-E
Activitats dinamitzades des dels CFGS de l'Institut Ribot i Serra
TOTALS
XII Festa intercultural
Comissió Joves i Convivència
Objectiu 6: Potenciar l'educació en el lleure
Actuacions
Extraenllaç. Dinamització d'activitats extraescolars
Promoció de casal d'hivern
Suport a entitats de lleure de la zona
TOTALS
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Centres

30
1250
1280
Participants

11
11
10
22
4
1
3
62
Tot el barri
Tot el barri
Centres

104
132
300
1356
40
268
300
2500
400
15
Participants

18
14
10
42

419
300
587
1306

Objectiu 7: Potenciar el treball i l'aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius que
operen en el territori
Actuacions
Centres
Participants
Educació en valors (taller i xerrada de joguines)
Impuls a la lectura (Dinamitzacions Lectores)
TOTALS

4
3
7

30
40
70

Orientació formativa i laboral: durant el 2017 es van dur a terme diferents activitats amb l'objectiu
de promoure l'orientació entre els joves i les famílies. Destaquem: la Fira de la Formació
professional, la jornada d'orientadors d’àmbit supramunicipal amb la participació de 108
professionals, el programa Posa-t'hi que va donar assessorament i suport a 214 alumnes que no
van graduar l’ESO durant el curs 2016-17, l'activitat de la Maleta de les famílies, col·laborem amb
el Campus Ítaca...

Es participa activament a la xarxa Escola Nova 21 per col·laborar amb els centres participants en
l’inici dels processos de transformació pedagògica i de reflexió sobre qüestions metodològiques.
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