Acta del 26 de març de 2012
ASSISTEIXEN
Sector Direccions
Rosa Mª Mulas (Emili Carles-Tolrà)
Mª Carmen Olivar (Bonavista)
Mercè Perna (Sant Esteve)
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Josep Mª Serra (Mestre Pla)
César Sánchez (El Casal)
Conxita Campos (La Immaculada)
Amparo Ibañez (Joan Blanquer)
Lídia Tuà (Institut de Castellar)
Lourdes Rocher (institut Puig de la Creu)
Núria Barbero (Escola Bressol Municipal Colobrers)
Antònia Pérez (Escola Municipal d’Adults)
Toni Meler (Escola Municipal de Música)
Sector Mestres
Carles Soria Emili Carles-Tolrà)
Mª Rosa Gili (Bonavista)
Montse Garcia (Sant Esteve)
Sector AMPA
Núria Castro (Mestre Pla)
Eva Zafra (Bonavista)
Mª Àngels Machado (Joan Blanquer)
Erin Krueger (La Immaculada)
Mercè Falgueras (Emili Carles-Tolrà)
Elisabet Minguell (Sant Esteve)
Xavier Navarro (Federació d’AMPA)
Gemma Salvert (institut de Castellar)
Sector Polític
Bea Garcia (CIU)
Ita Espinosa (Altraveu)
Glòria MAssaguer (PSC)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)
També assisteixen Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius i Núria Altimira
com a secretària del Consell.
S’excusen: Toni Massaguer (direcció Escola Bressol el Coral) i Núria Teruel
(direcció llar d’infants el Niu)

1. Aprovació de l’acta
S’aprova acta de la reunió.
2. Situació actual de matrícula del curs vigent.
Des del 13 de setembre de 2011 fins al 8 de març de 2012 des de la
regidoria d’Educació s’han gestionat 33 casos de matrícula viva resumits en:
un canvi de centre dins el mateix municipi, 2 reincorporacions dins el
mateix curs, 30 casos de matrícula viva dels quals 20 de nacionalitat
espanyola i 10 d’estrangera (2 colombiana, 1 equatoriana, 1 peruana, 1
cubana, 1 argentina, 1 brasilera, 1 alemanya, 1 boliviana, 1 romanesa).
Es presenta un quadre amb les dades de matrícula i es comenta que des de
l’últim consell del mes de novembre hi ha hagut alguns increments en
alguns cursos de primària i també algunes dades. A data de la setmana
comptem amb 2522 alumnes d’educació infantil i primària i 1272 de
secundaria inclosos els cicles formatius.
3. Procés de preinscripció curs escolar 2012-2013
Es mostra el calendari del procés de preinscripció de tot els tipus
d’ensenyaments. Pel que fa al procés de primària i secundària les dates
previstes són del 20 al 30 de març. Les llars d’infants municipals del 7 al 18
de maig. Batxillerat, CFGM i CFGS d’arts plàstiques i disseny del 14 al 25 de
maig. EL PQPI del 7 al 18 de maig. Els Cicles Formatius de Grau Superior
del 29 de maig al 8 de juny. Respecte l’escola Municipal de Música del 14 al
25 de maig. L’Escola Municipal d’Adults del 15 al 30 de juny.
Mª A. Puig comenta que tant la primària com la secundària s’ha
mantingut la mateixa zonificació que al darrer any respectant la proximitat
al centre.
B. Garcia comenta que a l’actual es va donar una informació que s’hauria
de rectificar. Apunta que amb la zonificació que s’està aplicant al nostre
municipi no estem complint el decret i estem en falç. Comenta que si alguna
família volgués impugnar el procés tindríem les de perdre ja que no
complim la normativa vigent en la matèria.
N. Altimira comenta que quan hi va haver un canvi del Decret des
d’inspecció es va proposar aquesta nova zonificació treballada conjuntament
amb l’Ajuntament. Explica que tant l’inspector com els Serveis Territorials
estan al corrent del mapa de zonificació i no hem rebut cap al.legació al
respecte d’incompliment del decret.
4. Informacions generals d’interès
La regidora comenta:
- S’han atorgat unes beques a dues alumnes de l’ institut de Castellar
dins el marc del projecte Ítaca que es fa conjuntament amb la UAB i que hi
van vuit alumnes de cada centre de secundaria públic de Castellar. Lídia Tuà
valora molt positivament l’esforç que fa l’Ajuntament per mantenir el

projecte i també les beques des del banc de Sanatander ja que serà de gran
ajut per les famílies beneficiàries.
- S’ha signat un conveni amb l’empresa Un Portal que durant un any
hem tenim accés a la pàgina per tal de tenir la informació de tots els graus
universitaris, cicles formatius de Grau Superior i també mitjà que es fan a
Catalunya, així com comparatives de preus, rendiments escolars, col.locació
en el mercat laboral, etc. S’acorda que es passarà la contrasenya als
membres del CEM.
- Del tema del reforç escolar s’explica que aquest any s’ha iniciat el
projecte més tard per qüestions pressupostàries. Actualment hi ha 69
alumnes de primària i 32 de secundària ubicats a l’escola Municipal d’Adults
en la franja de primera hora de la tarda.
- Respecte la UEC la regidora comenta que hi ha hagut una nova
incorporació respecte l’anterior CEM i que el projecte evoluciona
correctament.
- Ja ha sortit la convocatòria de les subvencions a les AMPA per l’any
2012 i el termini de presentació serà fins al 21 d’abril. Comenta que hi
haurà un reajustament important en l’ import de la subvenció.
- Pel que fa al tema de casals de vacances exposa que enguany
l’Ajuntament no organitzarà directament casals de vacances, no obstant,
s’ha tret una línia de requisits per a fer ús d’instal.lacions municipals per a
entitats sense ànim de lucre. Les entitats que vulguin utilitzar els
equipaments municipals hauran de garantir un seguit d’aspectes a complir
per a desenvolupar l’activitat i fer ús dels espais.
- També es fa un recordatori en els centres escolars perquè enviïn el
quadrant de sortides d’autocar a la policia per tal que puguin comprovar
que compleixen totes les mesures i sistemes de seguretat.
B. Garcia demana si respecte el tema de casals d’estiu els preus
seran públics o si les entitats reben algun ajut.
N. Altimira comenta que es traurà una línea de beques i ajuts per a
accedir a casals d’estiu al municipi, però les entitats no reben cap ajut o
prestació econòmica directe per part de l’ajuntament.
M. A. Puig diu que al mes de desembre des del Departament
d’Educació de la Generalitat, previ estudi que l’Ajuntament havia presentat
al departament sobre possibles mòduls de grau mitjà a desenvolupar a
Castellar, van donar resposta al respecte amb la possibilitat de tirar
endavant un mòdul de jardineria i floristeria. Tot i que les demandes des de
l’Ajuntament eren enfocades en una altre línia s’està estudiant la viabilitat
de tirar endavant el mòdul. Des de Direcció General ara mateix tenen aturat
el tema atès que hi ha un contratemps amb la contractació de l’empresa
que ho duria a terme perquè és una modalitat que fins ara no s’havia
contemplat. Des de l’Ajuntament estem a l’espera d’una resposta i hem
posat tot els mitjans i predisposició per tirar-ho endavant atès que ho veiem
molt positiu per a la població.
X. Navarro pregunta quines instal.lacions es farien servir i M. A. Puig
diu que s’està treballant en el tema i que els requisits que demanen des del

Departament s’ha anat solucionant, també els metres de camp, les aules,
etc. Però estem pendents de veure si s’acaba de fer i de signar
posteriorment el conveni. El cert és que l’ institut Castellar seria l’únic
centre que oferiria aquest cicle a la comarca.
L. Tuà apunta que els havia arribat un correu des del Departament
d’educació que oferirien aquest cicle en la preinscipció del proper curs 20122013. Suposo que una cosa és la gestió administrativa que primer s’ha de
fer i després la gestió d’espais i d’arribar a cords de com es farà. Comenta
que per al curs vinent s’obren dos primers d’ESO a banda dels que s’han
ofertat aquest curs, un a cada institut públic i que s’ha de resoldre per al
curs 2012-2013 el tema de les places escolars a secundària. M. A. Puig
comenta que en aquest moment el Departament té tota la informació que
han demanat a l’Ajuntament per fer un estudi de com quedarà.
C. Campos demana si la regidora sap alguna cosa del tema 1x1 de
secundària . M. A. Diu que no, a la regidoria no ha arribat cap informació. L.
Rocher explica que des del Departament li han dit que ha d’esperar que
s’aprovin els pressupostos per saber si hi haurà partida al respecte.
S’acaba la sessió sense cap altre tema a tractar.

