ACTA CONSELL D’EDUCACIÓ MUNICIPAL
9 DE NOVEMBRE DE 2011
ASSISTENTS

SECTOR

CORREU ELECTRÒMIC

Pilar Falgueras
Núria Azanuy
Eva Zafra
Anna Riera
Mª Angeles Machado

AMPA Inst. Puig de la Creu
IES Castellar
AMPA Esc. Bonavista
IES Puig de la Creu
AMPA J Blanquer

Lourdes Rocher

DIRECCIÓ IES Puig de la
Creu
DIRECCIÓ Escola Sol i
Lluna
Bonavista
Federació d’AMPAS

Isabel Graells
Rosa Gili
Xavi Navarro
M. Carmen Olivar
Bea Garcia
Elisabet Minguell
Mercè Perna
Mercè Falgueras
Rosa Mª Mulas
Montse Garcia
Montse Llargués
Carles Soria
Glòria Massagué
Mª Dolors Arumí
Mª Antònia Puig
Núria Altimira
Laura Salavert
César Sànchez
Albert Montoya
Josep Mª Serra
Ita Espinosa
Núria Castro

DIRECCIÓ Escola Bonavista
CIU
Ampa Sant Esteve
DIRECCIO Escola Sant
Esteve
Ampa Emili Carles Tolrà
DIRECCIÓ Escola Emili
Carles Tolrà
Mestre Sant Esteve
MESTRE El Sol i la Lluna
MESTRE Escola Emili
Carles Tolrà
PSC
Serveis Educatius
Regidora d’educació
Secretaria del Consell
Ampa Ies Castellar
El Casal

pfalgueras@castellarvalles.cat
evazafra@hotmail.com
ampajoanblanquer@googlegroups.c
om
iespuigdelacreu@xtec.cat
a8064027@xtec.cat
rgili@xtec.cat
Federacio-Ampas-CastellarV@googlegroups.com
molivar@xtec.cat
Bgarcia2@xtec.cat
elisabetminguell@hotmail.ocm
a8034898@xtec.cat

ceip-emilicarles@xtec.cat

a8064027@xtec.cat
ceip-emilicarles@xtec.cat
gmassague@castellarvalles.org
mapuig@castellarvalles.org
educacio@castellarvalles.org

Direcció Mestre Pla
Altraveu
Ampa Mestre Pla

NO
ASSISTENTS/EXCUSATS
Carme Homet
Elisenda Alemany
Toni Meler

SECTOR

CORREU ELECTRÒNIC

Llar infants Niu
Altraveu
Escola de Música

elniu@cm62.com
ealamany@castellarvalles.org
escolademusica@castellarvalles.org

Victor Martos
Antònia Pérez
Amparo Ibañez

vmartos@castellarvalles.cat
PP
direccioescolaadults@castellarvalles.org
Escola d’adults
Direccio
Escola A8062614@xtec.cat
Joan Blanquer

1. Lectura i aprovació de l’acta.
S’aprova l’acta de la darrera sessió.

2. Valoració inici del curs escolar 2011-2012

Mª Antònia Puig comenta que s’han enviat les dades als assistents i
es comenta el power-point amb les dades escolar del curs iniciat. El total
d’alumnat és de 2461 de primària i 1309 de secundària obligatòria. Hem
tingut un total de 14 incorporacions de matrícula viva i un canvi de centre
dins el mateix municipi. Comptem amb 94 infants de 0 a 3 anys
escolaritzats a l’Escola Bressol Colobrers i 61 al Coral. Hi ha un total de 378
alumnes matriculats a l’Escola Municipal d’Adults i 195 a l’Escola Municipal
de Música.
Respecte els alumnes de la UEC tot i que són dels dos instituts públics
de secundaria aquest any estan ubicats a l’institut Puig de la Creu.
Actualment hi ha 6 alumnes amb possibilitats de que n’acabin sent vuit. La
regidora també comenta que estem pendent de l’aprovació per part del
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya de la subvenció del
PQPI i apunta que si no arriba la subvenció des de l’Ajuntament no es
podran sufragar des despeses i per tant derivarem els alumnes preinscrits
cap a d’altres centres.
La regidora comenta que cada director/a del centre expliqui al Consell
com ha anat l’inici del curs. Es fa una roda informativa per part dels
directors/es i en general s’explica que al setembre es van reunir els
directors i caps d’estudis per decidir que es faria amb el tema del SET. A
l’escola Bonavista han aplicat aquest projecte als alumnes de 6è i van més
aviat a l’escola, comencen a les 8:30 i per tot l’alumnat de 6è. A d’altres
centres, com al Sant Esteve també comencen de 8:30 a 9:00 però només
amb un grup d’alumnes que necessiten reforçar algunes matèries. Es
comenta que des de l’EAP han fet la derivació de l’alumnat que necessita fer
ús del SEP. A l’ECT també només fan el reforç amb l’alumnat de 6è i la
manera de decidir l’alumnat també ha estat com a la resta de centres. Al
Sol i Lluna comenten que ells no ho fan en horari postlectiu sinó que ho han
inclòs dins l’horari escolar. Des del Joan Blanquer han optat per la franja de
dos quarts de cinc a les cinc de la tarda i amb els alumnes de sisè fent
activitats de reforç. Comenten que el reforç fora de l’horari lectiu no és gens
inclusiu ja que en el fons es deixa fora del programa part de l’alumnat. Mª
Carmen Olivar comenta que ells per aquest motiu van decidir fer el reforç
amb tot l’alumnat de sisè.
Mª Antònia Puig explica als membres del Consell que hi ha hagut un
augment de preus dels serveis d’Educació. Al mes de juliol es va fer una

trobada amb les dues direccions de l’Escola Municipal d’Adults i de Música
per decidir la planificació del curs escolar. Es va decidir dur a terme algun
increment de preu per equilibrar el cost i les despeses. Al setembre es va
haver de modificar altre cop els preus de l’Escola Municipal de Música ja que
al mes d’agost la Generalitat va anunciar que la subvenció es reduïa i es
passava de pagar 600€ per alumne a 460€. Respecte l’Escola Municipal
d’Adults no rebem cap ajut i és finança amb fons Municipals. Una altre
mesura per reduir els costos ha estat que el personal que ha marxat del
centre no ha estat substituït. Explica que per aquesta situació no s’ha pogut
començar el reforç escolar ni de primària ni de secundaria atès que part de
les hores que destinaven dos professionals de l’Escola d’Adults fent el reforç
escolar ara s’han hagut de destinat al grup de GES atès que s’ha donat una
excedència d’un professional de l’escola d’Adults i no s’ha cobert la vacant.
Des de la regidoria s’ha demanat molt d’esforç a les direccions dels nostres
serveis i també al professorat i la regidora els hi vol agrair la tasca que
estan fent.
3. Activitats Guia Didàctica.
Al setembre es va comunicar a la regidoria d’Educació que havíem de
reduir Part del pressupost del 2011 en el seu capítol II. Es va reunir a les
direccions dels centres docents públics i concertats i se’ls va explicar la
situació atès que havíem de reduir activitats de la guia didàctica que
comportessin un cost. Es va prioritzar conjuntament amb les direccions que
es mantindrien les audicions musicals, el teatre i si era possible el
Bufalletres. També es va fer una reunió amb les direccions de les llar
d’infants tant púbiques com privades per prioritzar activitats i explicar la
situació actual. Tot i que el curset de natació es valora molt positivament
des dels centres i des de les famílies, lesmdireccions opinaven que té un
cost important i potser es podria revertir en d’altres projectes més
necessaris. És per això que aquest curs escolar que hem començat els
alumnes de primer només faran mig curs de natació. Es comenta que les
escoles concertades han optat per fer tot el curs ja que ho han parlat amb
les AMPA i han arribat a un acord.
B. Garcia demana si es pot facilitar un llistat de les activitats de la
Guia Didàctica que han variat en els tres darrers cursos escolars. La
Regidora comenta que li passarem un buidat de les activitats que eç

s fan i les que s’han deixat de fer.
4. Informacions d’interès
El dia 2 de setembre es va fer una reunió amb el Director dels Serveis
Territorials i Empar Garcia per veure com des del Departament s’estava
entomant el tema de planificació de cara al proper curs escolar i sobretot
dels futurs. Es va lliurar un dossier com el que s’havia presentat al Consell
al mes de juliol. Des de Serveis Territorials coneixen bé la informació i
dades de Castellar i ho estan treballant i estudiant. Des de l’Ajuntament es

va comentar que es podrien cedir algun espai Municipal per tal que no hi
hagi massificació a cap dels dos instituts. Les conclusions que fins ara
podem donar és que el Departament no veu viable la construcció de cap
nou centre de secundària ni tampoc de cap institut-escola. Són més
partidaris d’un centre annex en un dels dos IES. Primer miraran de buscar
la solució per al proper curs i després ens plantejaran la proposta de futur.
Fan un estudi del Vallès dels centres que hi ha i de l’oferta formativa que es
dóna. Actualment ja han vingut dues vegades els planificadors del
Departament al nostre municipi, als nostres centres per veure els espais
disponibles.
Lourdes Rocher comenta que s’intueix que per al proper curs obriran
un grup de 1r d’ESO a cada IES i així no es carregarà només un dels dos
instituts. No obstant, això és una solució només factible per a un curs
escolar ja que al proper ja no es pot assumir cap més grup dels que hi ha.
X. Navarro comenta que si baixa tant la natalitat què passarà amb les
escoles de primària que s’aniran buidant.
Mª Antònia diu que és una realitat i que amb les dades que ja
disposem perdem grups de primària, i per tant, el Departament també n’és
coneixedor.
Mª Antònia comenta que al 2012 no hi haurà un partida per a
subvencions de socialització de llibres. També comenta que el manteniment
de les escoles d’ara i fins al gener només es farà un manteniment
d’urgència i allò que comporti risc. Respecte el tema dels gats a algunes de
les escoles del municipi explica que s’ha parlat amb progat i s’està mirant
de trobar solucions per tal de reubicar els gats que hi ha en alguns centres
escolars.
Finalment, Glòria Massaguer comenta que es va assistir en una reunió
al Departament del projecte Salut i Escola que es fa en els instituts i que es
va comunicar que es retallarien hores de la infermera als centres educatius
de secundària. Es buscaran alternatives a les hores presencials de la
infermera per tal que d’alguna altre manera els i les adolescents que ho
necessitin puguin expressar els seus dubtes o inquietuds personals.
Es dóna per acabada la sessió a les 19:40h

