Acta del 24 d’abril de 2013
ASSISTEIXEN

Sector Direccions

MªRosa Mulas (Emili Carles-Tolrà)
Mª Carmen Olivar (Bonavista)
Mercè Perna (Sant Esteve)
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Ester Pou (La Immaculada)
César Sánchez (El Casal)
Lídia Tuà (Institut de Castellar)
Lourdes Rocher (institut Puig de la Creu)
Núria Teruel (Llar Infants el Niu)
Sector Mestres
Montse Garcia (Sant Esteve)
Rosa Gili (Bonavista)
Montse Llargés (El Sol i la Lluna)
Anna Riera (Joan Blanquer)
Carles Soria (Emili Carles-Tolrà)

Sector AMPA

Eva Zafra (Bonavista i Federació d’Ampas)
Loida Perich (Joan Blanquer)
Antonio Flores (Mestre Pla)
Erin Krueger (La Immaculada)
Mónica Palacio (Federació Ampas)
Elisabet Minguell (Sant Esteve)

Sector Polític
Víctor Martos (PP)
Ita Espinosa (Altraveu)
Pepa Martínez (PSC)
Bea Garcia (CIU)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)
També assisteixen Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius, i Núria Altimira
com a secretària del Consell.
S’excusen: Meritxell Coll (El Casal), Laia Rocavert (escola de música
Artcadia, Toni Massaguer ( Escola bressol el Coral), Anna Fernandez (llar
Quaqui), Rosa Mª Baró (La Immaculada), Amparo Ibañez (Joan Blanquer),
Núria Barbero (Escola Bressol Municipal Colobrers), Antònia Pérez (Escola
Municipal d’Adults), Toni Meler (Escola Municipal de Música), Benito Ros
(Mestre Pla), Mª Àngels Machado (Joan Blanquer), Sònia Gatell (escola de
música Espaiart).

1. Aprovació de l’acta
S’aprova l’acta amb dues esmenes. Victor Martos no va assistir al
consell i no consta a l’acta. Al punt 3 quan es parla de l’escola Emili Carles
-Tolrà “han hagut de reduir hores d’anglès de P4” i s’ha de rectificar “i
també a P5 i a cicle superior” ja que només és a P4.
Mª Antònia Puig comenta que el consell del segon trimestre l’hem passat a
inicis del tercer ja que a data d’avui tenim més informació del procés de
preinscipció per al curs 2013-2014.
1. Estat de la matrícula en curs
Mª Antònia Puig comenta que actualment tenim 2519 alumnes de
primària i 1051 de secundària. Pel que fa als batxillerats hi ha un total de
226 alumnes; de Cicles formatius grau mitjà hi ha un total de 64 (40
Administratiu primer i segon any i 24 Jardineria i floristeria primer any).
Respecte l’Escola Municipal d’Adults comptem amb 405; l’ Escola municipal
de música té 146 alumnes. De les Llars d’infants Municipals hi ha un total
de 58 places ocupades a Coral de 61 que seria la totalitat i 91 places
ocupades a Colobrers de 94 totals.
Pel que fa a la matricula viva des de l’inici de curs fins ara s’han gestionat
37 casos: 1 canvi de centre del municipi, 1 reincorporació en el centre on
anaven, 34 incorporacions noves de les quals 26 són de nacionalitat
espanyola i 9 de nacionalitat estrangera ( 1 cubana, 1 boliviana, 1
equatoriana, 1 uruguaiana, 2 armenis, 3 marroquines).

2. Procés de preinscripció curs 2013-2014.

Mª Antònia Puig explica que l’ oferta de grups de P-3 ha estat de 10
grups en total. Escoles amb 1 grup: Bonavista, ECT, Joan Blanquer, Mestra
Pla, Immaculada, Casal i escoles amb 2 grups són El sol i la lluna i Sant
Esteve.
Respecte la secundària: comenta que hi ha 10 grups de 1r ESO. El
Casal i La Immaculada tenen un grup respectivament i l’institut de Castellar
i el Puig de la Creu quatre grups. Actualment encara no s’ha acabat el
procés de matrícula, només s’ha fet el procés de preinscripció i fins el dia
24 de maig no es coneixeran les adjudicacions definitives. Ja s’ha fixat
reunió de matriculació amb la inspecció al 16 de maig.
En total hi ha hagut un total 238 sol.licituds per P3. Si tenim en
compte els grups que s’oferten sortiria una ratio de 23,8 alumnes per aula.
Hi ha hagut un total de 28 alumnes nascuts al 2010 que han optat per a
l’escolarització fora del municipi, ja que el total de població d’aquesta franja
és de 266 infants.
Comenta que la Inspectora d’Educació del Departament de la
Generalitat el dia 25 de maig atendrà a les famílies que no estiguin
conforme amb el procés de preinscripció. Des de la regidoria s’ha començat
a citar a famílies que han expressat la voluntat de parlar amb la Inspectora.
Aquest proper curs ens trobem només amb 16 famílies que no hauran optat
per la primera opció.
Respecte la secundària hi ha hagut un total de 245 sol.licituds.
4. Informacions generals d’interès.
Al projecte d’Acompanyament a l’escolaritat participen els següents
centres educatius del municipi: Centres de Primària: Mestre Pla, Sant
Esteve, Emili Carles Tolrà, Bonavista, Immaculada amb un total de 30
famílies distribuïdes en dos grups Dels centres de Secundària hi participen
Institut Castellar i Institut Puig de la Creu amb un total de 17 famílies.
Assisteixen 1 cop al mes de 21:00 a 22:30 hores a l’Escola Municipal
d’Adults. Al llarg del curs es faran 5 sessions i van començar al mes de
febrer i finalitzaran al mes de juny. Les dinàmiques de grup les porta a
terme Antònio Hidalgo que és psicòleg i psicopedagog i al final es farà una
valoració amb els assistents i també un seguiment per part dels tutors de
les escoles que hi han participat.
Respecte la UEC- Continua funcionant amb normalitat amb 6 alumnes
Estant col·laborant amb l’escola El Sol i la Lluna .
Isabel Graells explica que han arranjat una vorera en el vial d’accés al
centre i valora positivament l’actuació. Mª Antònia Puig comenta que el
Departament d’Educació de la Generalitat ens han autoritzat la UEC pel curs
vinent però sense el recurs del psicopedagog,/a. Actualment estem

treballant amb el Departament perquè el mantingui o si més no buscar
noves maneres per continuar atenent aquest alumnes que necessiten
aquest suport per continuar l’escolarització.
Pel que fa al Consell d’infants hem fet les gestions pertinents per estar
adherits al grup de Consell d’infants de la Diputació de Barcelona i al mes
de juny els nois i noies representants participaran a unes trobades que es
faran a Barcelona. La cloenda d’enguany també es farà al mes de juny,
unes jornades esportives amb els grups de cinquè i sisè i en la que, com
novetat, es treballa en conjunt amb els mestres que participen en el
Seminari d’Educació Física que organitza els Serveis educatius.
Aquests dies hi ha jornades de portes obertes a les Escoles Bressol
Municipal i del 6 al 17 de maig hi haurà la preinscripció. S’oferta un total de
155 places.
Comenta que els preus dels serveis d’educació s’augmentaran entorn al 2%
vist el pla d’ajust econòmic que té l’Ajuntament.
Explica que es va enviar la Carta a la Consellera d’Educació en protesta a
tot el tema de les retallades i també al Director dels Serveis Territorials i al
Síndic de Greuges.
Respecte els substitucions comenten alguns assistents que han millorat una
mica, però a l’escola Sant Esteve comenten que si és una cotutora encara
tarden 15 dies a cobrir la baixa. A secundària si hi ha dues baixes
simultànies en cobreixen una a l’acte.
La directora de l’Institut Castellar explica que en el Consell Escolar del
centre a través de la FAPAC es va fer un manifest en contra la llei LOMCE.
Des de l’Escola Joan Blanquer comenten que ells també ho van fer. La
representant de la Federació d’Ampas comenta que s’està treballant un
model de carta per enviar totes les famílies que ho vulguin a la consellera
d’Educació.
Mª Antònia Puig comenta que es tronarà a demanar hora amb el Director
dels Serveis Territorials per tractar diferents aspectes educatius del
municipi.
Des de l’escola Bonavista volen agrair a tots els pares i mares per la tasca
que han fet de manteniment al centre ja que han ajudat molt en temes de
pintura a l’escola.
Sense cap altre tema a tractar es tanca la sessió.

