Acta consell escolar municipal dia 9 d’abril de 2014.
ASSISTEIXEN:
Sector Direccions
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Amparo Ibañez (Joan Blanquer)
Charo Martínez (La Immaculada)
Lídia Tuà (Institut de Castellar)
Lourdes Rocher (institut Puig de la Creu)
Xavi Carceller Mestre Pla)
MªRosa Mulas (Emili Carles-Tolrà)
Mercè Perna (Sant Esteve)
Mª Carmen Olivar (Bonavista)
César Sánchez (El Casal)
Sector Mestres
Montse Llargés (El Sol i la Lluna)
Carles Sòria (Emili Carles-Tolrà)
Rosa Gili (Bonavista)
Montse Garcia (Sant Esteve)
Benito Ros (Mestre Pla)
Sector AMPA
Eva Zafra (Bonavista)
Mercè Falgueras (Institut Castellar)
Loida Perich (Joan Blanquer),
Sector Polític
Josep Carreras (CIU)
Victor Martos (PP)
Glòria Massagué (PSC)
Enric Pasquina (Altra Veu)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)
També assisteixen Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius Núria Altimira
com a secretària del Consell.
S’EXCUSEN:
Antònia Perez (EMA), Núria Teruel (Llar Infants el Niu), Júlia Rojano (Mestre
Pla), Anna Riera (Joan Blanquer), Elisabet Minguell (Sant Esteve), Laia
Rocavert (escola de música Artcadia), Toni Meler (EMM), Rosa Mª Baró (La
Immaculada),
Erin
Krueger
(Casal
i
la
Immaculada),
Albert
Montoya)(Federació d’Ampas), Alicia Font (ECT), Mónica Palacio (Mestre
Pla), Laura Nicolàs (InstitutPuig de la Creu), Núria Barbero (EB Colobrers),
Toni Massagué (EN Coral), Sònia Gatell (Centre d’Arts i Escèniques
Espaiart).

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
S’aprova l’acta del 2 de juliol de 2013 que va quedar pendent d’aprovació.
També s’aprova l’acta del 21 d’octubre de 2013 amb una esmena a fer: Mª
Rosa Mulas sí que va assistir al consell i consta com a excusada.
2. Situació actual de matrícula del curs vigent.
Des de l’inici del 12 de setembre de 2013 fins al 8 d’abril 2014 de
regidoria s’han gestionat un total de 29 casos: 2 canvis de centre dins el
mateix municipi; 3 reincorporacions dins el mateix centre; 22
incorporacions noves de matrícula viva de les quals 17 de nacionalitat
espanyola, 1 xinesa,5 romanesa,1 italiana,1 alemanya, 1 brasilera, 1
senegalesa, 2 bolivianes.
Actualment tenim un total de 2461 alumnes a l’etapa d’infantil i
primària i a la secundària obligatòria 1084. Pel que fa a Batxillerats hi ha
230 alumnes entre els dos centres.
Respecte els Cicles Formatius de Grau Mitja hi ha un total de 36
alumnes de CFGM d’Administratiu i 41 de jardineria. Del PQPI de l’ Institut
Puig de la Creu hi ha un total de 13 alumnes. L’Escola Municipal d’Adults té
358 alumnes i l’Escola Municipal de Música 149. Finalment, a les Escoles
Bressol Municipal hi ha 46 alumnes a Coral i 90 a Colobrers.
3. Procés de preinscripció curs 2014-2015

CALENDARI DE TOT EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Publicació de l’oferta inicial

Entre el 4 i l’11 de març de
2014
Presentació de les sol·licituds
De l’11 al 21 de març de 2014
(ambdós inclosos)
Es pot enviar la sol·licitud per Internet fins a les 24 h del 20 de març de 2014
Publicació de les llistes de sol·licituds amb la 1 d’abril de 2014
puntuació provisional
Sorteig públic per ordenar les sol·licituds
2 d’abril de 2014
Termini per reclamar les sol·licituds baremades
Del 2, 3 i 4 d’abril de 2014
Publicació de les llistes baremades definitives
10 d’abril de 2014
Publicació de l’oferta final
6 de maig de 2014
Publicació de les llistes d’alumnat admès
15 de maig de 2014
Període de matriculació per a educació infantil, Del 10 al 13 de juny de 2014
primària i 1r d’ESO
(ambdós inclosos)

M. Antònia Puig comenta el calendari de tot el procés de preinscripció
i matriculació. Paral.lelament explica que aquest any ha estat el primer que
s’ha implementat la zona única i no sabíem com es distribuiria la població
escolar. L’oferta inicial és de 10 grups de P3. Un cop finalitzada la
preinscripció, s’ha observat que ha estat molt equilibrada i hi ha hagut
excedent a la Immaculada, i al Mestre Pla. Les famílies que optaran a

segona opció seran unes 12. Han estat 17 famílies les que han agafat un
centre fora de Castellar. Hi ha hagut un total de 297 sol·licituds de primària
de les quals 248 han estat de P3 i d’aquestes dues fora de termini.
Respecte la secundària s’ha ofertat un grup de 1r d’ESO a la
Immaculada, 1 grup al Casal, 3 grups a l’Institut Puig de la Creu i 5 a l’
Institut Castellar, sent un total de 10 grups. Hi ha hagut una demanda de
257 alumnes. L’oferta a centres públics de secundària ha estat de 240
places i hi ha hagut 244 preinscripcions. A banda, faltaran els repetidors i
molt possiblement les ratios seran de 33 alumnes per aula.
M. Falgueras comenta que el tema de l’adscripció potser s’haurà de
parlar en un futur ja que han quedat germans fora, atès que tenen
preferència els adscrits i no tothom podrà entrar a l’Institut Puig de la Creu i
també comenta que les ratios seran mot elevades aquest any ja que hi ha
molts alumnes a primer de l’ ESO. Mª A. Puig comenta que hi ha un decret
que en casos concrets es pot incrementar fins a un 20% però que esperem
que al nostre municipi no s’hagi d’aplicar, tot i que ens quedaran unes ratios
elevades.
Mª A. Puig explica la reunió que van mantenir amb el Director dels
Serveis Territorials i comenta que respecte al tema de la manca d’espais a
secundaria el director va ser clar dient que el Departament ha aturat les
inversions i que no es farien annexos ni nous centres al respecte. També es
va demanar que dotessin de més personal als centres de secundaria ja que
tenen grups externalitzats i complica la gestió al centre, així com TEI i
vetlladors per primària atès que cada cop hi ha més alumnat amb
Necessitats Educatives Especials que no passen per tenir un dictamen però
que presenten dificultats. També es va parlar de substitucions i dels temes
exposats al darrer CEM i com ho valoràvem des de la nostra comunitat
Educativa i algun tema d’infraestructura del Sol i la lluna que és el darrer
centre creat pel Departament. Comenta que van ser bones paraules, que va
estar receptiu a les demandes però no hi va haver un compromís en ferm
de totes elles. Com a Ajuntament el nostre compromís és vetllar-ho i veient
com evoluciona aquests propers mesos mirarem de tornar a demanar hora i
recordar altre cop temes de planificació.
I. Graells Comenta que s’han posat en contacte amb ella per parlar
d’algun aspecte d’infraestructura del centre que hi havia mancances.
L. Perich vol recordar que a l’escola Joan Blanquer hi ha una parada
de bus que s’ha de traslladar ja que va ser l’acord que es va prendre i
encara no s’ha fet. M. A Puig comenta que estava pendent d’una partida
pressupostaria però que no en sap res més.
M. A. Puig explica que s’està fent una normativa d’usos socials de
centres per utilització dels centres en horari no lectiu a mas de les entitats
sense ànim de lucre. S’ha passat la normativa als centres perquè en facin
esmenes.
L. Perich no entén que moltes posi sense ànim de lucre. M. Perna està
d’acord amb aquesta aportació.
V. Martos diu que es tingui en compte l’ordenança de sorolls i el fet
de no molestar als veïns en aquesta nova normativa ja que s’utilitzen els
centres en horari força avançat de l’horari lectiu.
G. Massaguer comenta que s’està treballant al respecte i que s’està
mirant de regular-ho des de l’Ajuntament.
N. Altimira comenta que és la pròpia Generalitat que regula si una
entitat té ànim de lucre o no i que moltes de les que es parlen estan

regulades sense ànim de lucre i així ho demostren sobre la normativa i el
paper i per tant, s’ha de buscar una fórmula que no desafavoreixi a les que
pensem que en forma i en essència són sense ànim de lucre.
Mª A. Puig comenta que al ple del mes de febrer es va presentar una
moció pel finançament de les Escoles Municipals de Música i Dansa.
Respecte el Consell d’Infants, el dia 5 de juny estan preparant unes
jornades sobre medi ambient per commemorar el dia Mundial del Medi
Ambient. Els dies 24, 28 i 29 d’abril hi haurà les jornades de portes obertes
i el dia 10 de maig el Cantem, el 15 i 16 de maig les jornades esportives el
30 de maig el Dancem.
I. Graells abans de finalitzar el consell vol informar que a l’escola el
Sol i lluna s’ha iniciat un projecte de reformar el pati del centre i que vol
agrair la col.laboració del CFGM de jardineria i de l’alumnat i professionals
de la UEC i l’Ajuntament.
S’acaba la sessió sense cap altre punt a tractar.

