
 

Acta Consell Escolar Municipal del 2 de maig de 2016 

ASSISTEIXEN: 

Sector Direccions 

Jaume Quera (Institut de Castellar) 

Rosa Gili (Bonavista) 

Paloma Cervera (FEDAC Castellar Immaculada) 

Anna Riera (Joan Blanquer) 

Isabel Graells (El Sol i la Lluna) 

Mercè Perna (St. Esteve) 

Xavier Carceller (Mestre Pla) 

Núria Barbero (EBM Colobrers) 

Toni Massagué (EBM El Coral) 

Sector Mestres 

Rosa Gili(Bonavista) 

Montse Llargués (El Sol i la lluna) 

Mònica Osuna (mestra Bonavista) 

Olga Rodriguez (St. Esteve) 

Carles Soria (ECT) 

Júlia Rojano (Mestre Pla) 

Sector AMPA 

Anna Fernandez (El Sol i la Lluna) 

Loida Perich (Joan Blanquer) 

Pilar Pineda (Institut Castellar) 

Victòria Moron (el Casal) 

Núria Mora (ECT) 

 

Sector Polític 



Mercè Navarro(CDC) 

Rafa Homet (ERC) 

Alba Martí (Decidim Castellar) 

Mª Antònia Puig (regidora d’Educació) 

Marta Roman (PSC- Som de Castellar) 

Joan Creus (PSC- Som de Castellar) 

 

També assisteixen: Sònia Gatell d’Espaiart (centre d’arts escèniques), , Mª 
Dolors Arumí de Serveis Educatius i Núria Altimira com a secretària del 
Consell. 

S’EXCUSEN: 

Mª Rosa Mulas (ECT), Montse Martí (Joan Blanquer), Montse Garcia (St. 
Esteve), Mónica Palacios (Federació Ampa i Mestre Pla), Núria Teruel (El 
Niu), Laia Rocavert d’ Artcadia, Antònia Pérez (EMA), Toni Meler (EMM) 

 
 
1. Aprovació de les actes anteriors. 

 
  M.A. Puig dóna la benvinguda als membres del consell i es disculpa 

perquè es va haver d’anul·lar el consell del dia 16 de març per temes 
personals. 
 S’aprova l’acta del dia 6 de juliol 2015 per a tots els/les membres del 
Consell. L’acta del dia 16 de novembre 2015 s’aprova pels membres 
assistents exceptuant el representant d’ERC perquè considera que no 
reflecteix el que es va dir al Consell Escolar.  
 

 
1. Estat matrícula curs 2015-2016 

 M. A. Puig comenta que actualment tenim 2.424 alumnes de primària 
i 1.217 de secundària. Comenta que a inici de curs l’Escola Municipal 
d’Adults tenia 330 alumnes matriculats i actualment hi ha 289 alumnes. 
Respecte l’Escola Municipal de Música hi ha 162 alumnes i a la ludoteca 
municipal 95 infants inscrits. 

 Des d’inici de curs escolar i fins a 26 d’abril hi ha hagut 36 casos de 
matrícula viva: un canvi de centre dins el mateix municipi i 35 
incorporacions noves de matrícula viva de les quals dues han estat 



reincorporacions dins el mateix centre i les altres 33 sol·licitud han sigut, 24 
de nacionalitat espanyola i 12 estrangera. 

2. Preinscripció curs escolar 2016-2017 

 M. A. Puig comenta que la única dada que disposem a la regidoria és 
el quadrant amb les sol·licituds presentades durant la setmana de 
preinscripció. Comenta que no s’ha fet cap reunió de la comissió de 
matriculació ni tenim altres informacions per part del Departament 
d’Educació. Es mostra el quadre on hi ha les sol·licituds presentades a tots 
els nivells. A P3 hi ha hagut un total de 233 sol·licituds i al padró constaven 
249 infants nascuts al 2013, per tant, hi ha hagut un desviament de 16 
alumnes. Pel què fa a secundària  Hi ha 336 alumnes nascuts l’any 2014 i hi 
ha hagut 298 sol·licituds de 1r d’ESO, per tant, el desviament ha estat de 
38 alumnes.  

 Es projecta una diapositiva amb el nombre d’infants nascuts l’any 
2013 (249), 2014 (192), 2015 (193) i els nascuts a data del consell del 
2016 (56). M. A. Puig parla de la davallada important de natalitat i que 
properament convocarem la comissió de planificació escolar per treballar 
conjuntament propostes al respecte i poder presentar-ho als Serveis 
Territorials. 

 N. Mora pregunta qui forma la comissió de Planifiació Escolar.  

 M. A. Puig respon que membres dels grups polítics, d’AMPA i 
direccions centres escolars. 

 N. Mora pregunta que els números d’infants per entrar a secundària 
en els propers cursos quin són i quina planificació es farà. 

 M. A. Puig comenta que és números d’alumnes a secundària els tenim 
ja en la primària i que aquests proper curs és la punta més alta que tenim 
atès que hi ha més grups a la primària i que en els propers anys és mou 
més o menys com aquest any i dóna la paraula al director de l’Institut 
Castellar perquè expliqui com organitzaran l’annex al proper curs escolar. 

 J. Quera comenta quina serà l’organització dels grups de primer 
d’ESO de l’ institut Castellar. Aquest proper curs aprofitant que hi haurà 
quatre aules d’escolarització al Mestre Pla que seran destinades a 
secundària, hi aniran alumnes només de primer d’ESO. Han valorat quea 
primer el currículum és més uniforme i en canvi  tant a segon d’ESO  com 
també al segon cicle hi ha més optatives i més ventall d’opcions curriculars i 
com que el centre està a certa distància, els alumnes no tindrien les 
mateixes oportunitats. A banda, el Mestre Pla no disposa de laboratoris i 
tallers específics per més enllà d’un primer cicle i és per aquests motius que 
al Mestre Pla hi aniran els primers de l’ESO i llavors a segon passaran a les 
instal·lacions pròpiament de l’institut Castellar. La idea és que quan passin a 



segon a l’edifici actual de l’institut també retornaran amb alguns professors 
que han fet primer i considera que estaran ben atesos als dos espais. 

 A. Fernandez pregunta quans grups hi haurà i J.Quera contesta que 
oficial són set grups però ells en fan vuit per tal de poder baixar la ratio 
d’alumnes per aula. 

 N. Mora diu que com a representant d’AMPA veu preocupant el què 
està passant ja que el canvi a secundària ja és molt important com perquè 
els alumnes hagin de fer dos canvis. Creu que des de l’Ajuntament s’hauria 
de planificar millor i que no s’ha d’apagar focs, sinó buscar solucions més 
definitives. Opina que amb un nombre tant gran d’alumnes és difícil que no 
baixi la qualitat de l’ensenyament. 

4. Informacions d’interès. 

 S. Gatell com a representant d’espai art i esbart teatral comenta que 
fan una obra de teatre i fa uns dies varen enviar informació als centres però 
només un ha respòs i volia saber si hi ha grups de teatre als centres o si 
realment no interessa l’activitat o si potser hi ha un canal més directe de 
contacte. Comenta que fa quatre anys que s fa la mostra de teatre, que no 
és un concurs, sinó que venen centres i escoles d’altres municipis i fan la 
seva aportació mostrant el què fan i compartint un espai de reflexió i de 
compartir altres maneres de treballar. 

 J. Quera diu que no ha rebut informació, o si més no a ell com a 
director no li ha arribat i que en el seu centre fan un crèdit de síntesi de 
teatre. 

 L. Perich comenta que els correus a vegades s’obren des de 
secretaria dels centres i potser a vegades, no es fan derivacions del tot 
correcte. 

 J. Quera comenta que ho veu com a una opció molt interessant i que 
no n’era coneixedor. 

 Respecte altres informacions, M. A. Puig comenta que hi ha hagut 
dues reunions amb la Sra. Carme Vigués que és la nova Directora dels 
Serveis Territorials, una al dia 17 de febrer on també es va parlar de les 
dues cartes que es van enviar des del Consell Escolar referents a la 
planificació educativa i a les reduccions de jornades. En aquella reunió es va 
acordar que no hi hauria cap tancament de línies de P3 i que a nivell de 
secundària no veien viable la solució de fer un altre institut. Van explicar 
l’oferta de grups a secundària i la possibilitat d’augmentar l’oferta de Grau 
Superior. 

 L. Perich demana quin dels Graus i M.A.Puig comenta que de la 
mateixa branca que agricultura per poder tancar família agrària. 



 El 21 d’abril van tenir una segona reunió i van explicar més 
detingudament la proposta dels Graus i van comentar que al proper curs 
escolar es consolidaran els quatre cursos dels Graus de Jardineria que hi ha 
a l’institut Castellar i més endavant es mirarà d’ampliar al Grau Superior. 

 J.Quera diu que aquesta era la idea també de l’institut de primer 
consolidar i després ja s’ampliarà. 

 R. Homet diu que no li queda clar qui ha rebutjat el Grau Superior, si 
el Departament o des de l’institut. 

 J. Quera diu que, amb converses mantingudes amb el Departament, 
han preferit esperar que es consolidi els Cicles de Grau Mitjà que hi ha 
actualment i després tornar-ho a parlar de cara a propers cursos. 

 M. A. Puig també parla del projecte d’anglès i comenta que es va 
parlar parlat amb la Directora dels Serveis Territorials i també amb altres 
estaments, reconeix que s’havia equivocat en la manera com ho havien 
plantejat en un inici i s’ha fet un replanteig del tema. La Directora va veure 
viable l’objectiu de facilitar la llengua anglesa als alumnes de la població 
sempre i quan anés emmarcat dins un pla genèric de municipi, no tant, un 
suport directe als alumnes de cinquè i sisè. S’ha parlat amb Serveis 
Territorials i en un pla més ampli veuen la possibilitat de treballar-ho amb 
els centres escolars. S’ha parlat amb les direccions dels centres i s’ha 
exposat el canvi de perspectiva del treball de l’anglès. Finalment, s’ha optat 
per un projecte lingüístic de ciutat, destinant una part dels recursos en 
serveis municipals i una altra part destinada als centres educatius amb la 
col.laboració dels Serveis Territorials i els Serveis Educatius. 

 Comenta que com a actuacions i com a línia de treball serà suport als 
centres segons demanda, potenciant l’english Day si s’escau, acollint més 
ús de l’anglès i projectes singulars. Per altra banda, també es contempla 
formació al professorat i potenciar l’ús de l’anglès a diferents nivells en 
espais municipals com activitats guia didàctica, ludoteca, biblioteca... 

 Es crearà una comissió amb direccions dels centres i també Serveis 
Educatius i serveis municipals per dissenyar possibles proposes i activitats a 
desenvolupar. La regidora, finalment, comenta que el dia 21 de març es va 
fer una reunió amb les direccions dels centres on es va demanar propostes 
per valorar i mirar com comencem a elaborar el Pla i que just demà hi ha 
reunió amb les direccions i els especialistes d’anglès per fer un retorn. 

 L. Perich pregunta si el projecte va centrat en primària i M. A. Puig 
comenta que sí i que potser, més endavant, es planteja la possibilitat de 
ampliar els recursos amb secundària. 

 N. Mora pregunta si des dels centres s’ha parlat amb els especialistes 
d’anglès  i que estaria bé fer activitats familiars en anglès i que els pares 



decideixin si hi participen o no. M. Puig comenta que sí que els centres han 
parlat amb els especialistes i que la idea és programar activitats per tota la 
població en anglès. 

 A. Martí pregunta que si algun centre no hi vol participar que 
passaria. 

 C. Sanchez com a director diu que propostes i ganes no en faltaran i 
que segur que es poden fer coses. 

 P. Pineda diu que, si no ha entès malament, es destinaran auxiliars 
de conversa i M. A. Puig diu que dependrà de les demandes de cada 
centres. També pregunta que a nivell de pressupost com quedaria i quines 
prioritats es marcaran. 

 M. A. Puig diu que hi ha coses que actualment no es fan com visites 
de la guia didàctica en anglès o cinema infantil en anglès, i que estem 
dissenyant altres propostes de cara a la ciutadania.  

 P. Pineda pregunta que un cop dissenyat si s’informarà al CEM. 

 M. A. Puig diu que sí que s’informarà però que el nou gir en el 
projecte fa que surti més enllà del marc del Consell Escolar Municipal i que 
és més en un marc de ciutat. 

 A. Pineda pregunta quina temporalització tindrà. 

 M. A. Puig comenta que algunes accions ja es podran iniciar al 
setembre i a partir d’allà anar desenvolupant. 

 V. Morón pregunta si els diners es repartiran equitativament entre 
totes les escoles o quin criteris es faran servir. 

 M. A. Puig diu que primer hem d’esperar les propostes i a partir de les 
demandes mirarem com ho repartim. 

 A. Riera comenta que la idea de la reunió de demà és per mirar 
d’ajuntar idees i buscar punts en comú en els projectes dels centres. 

 M. Perna comenta que a la reunió també hi haurà els especialistes 
d’anglès de cada centre. 

 P. Pineda diu que si es pensa en incorporar secundària en el projecte i 
que creu que és important encabir alguna activitat que sigui destinada al 
públic de secundària. 

 M. A. Puig explica que es comença a treballar amb primària però no 
es tanca la possibilitat de treballar-ho més endavant amb secundària. 



 Per altra banda, la regidora explica l’oferta de El Mirador i comenten 
que estan ampliant els  cursos en format de càpsules informatives, amb 
temàtiques que tant mestres com famílies pot ser interessant. Es mostra en 
pantalla l’oferta de cursos. 

 M. A. Puig mostra la carta que s’enviarà per convidar als membres del 
CEM a l’acte de jubilats que serà el proper dia 26 de maig. També comenta 
que ha sortit el calendari escolar del curs 2016-2017 i que properament 
enviarem correu per anar perfilant les propostes de dies de lliure disposició i 
després aprovar per CEM. 

 R. Homet pregunta que quan s’ha parlat amb la Sra.Carme Viguers  
quina modalitat s’ha demanat, nou centre o escola- institut? 

 M. A. Puig diu que escola-institut i que sempre ha estat una negativa 
i que no ho visualitzen. 

 N. Mora diu que existeixen altres modelitats i que si sempre diuen 
que no potser hem de demanar la construcció d’un nou institut. 

 M. A. Puig comenta que els dades de natalitat no ens són favorables 
ja que hi ha un descens. 

 N. Mora diu que hi ha instituts adscrits a l’escola Nova 21 i que hi van 
alumnes d’altres municipis, ja que el que trien és el projecte que es 
desenvolupa. 

 J. Creus opina que els alumnes a l’insitut estan ben atesos. 

 J. Quera diu que és més un tema de gestió. 

 A. Martí diu que tenir grups massificats no és bo. 

 J. Quera diu que els grups no són massificats i que la ratio a l’institut 
Castellar a primer d’ESO és de 23-24 alumnes mentre que a altres llocs la 
ratio és de 30. 

 L. Perich opina que per segons què ja anem tard i que a dia d’avui el 
que s’ha fet ha sigut una bona opció. 

 N. Mora diu que no es tracta únicament de construcció sinó d’un codi, 
una plantilla i un projecte. Comenta que es van perdent alumnes de P3 i 
que en tenim molts a secundària i que aquest fet es pot aprofitar. Creu que 
les coordinacions han de ser més difícils i que això va en detriment del 
servei que es dóna. 

 X. Carceller diu que segur que hi ha inconvenients, però creu que la 
solució que s’ha optat és bona i molt millor que d’altres opcions com 
mòduls. 



 N. Mora diu que és una opció temporal i creu que no és bo tenir 
alumnes fora dels instituts. 

 A. Martí pregunta si el tema de l’ USEE a secundària serà sí o no.  

M. A. Puig diu que no té la resposta, que oficialment no se sap encara i que 
si finalment és que sí estaria ubicada a l’ institut Puig de la Creu. Comenta 
que depèn de Direcció General i que estem a l’espera de la resposta, tot i 
que la idea que s’ha transmès és que de cara al proper curs escolar hi sigui. 

 R. Homet comenta que respecte el tema del Grau Superior si hi ha la 
possibilitat de reprendre el tema. 

 J. Quera diu que ells ja havien tingut un Grau Superior i per tema de 
falta de personal el van treure i opina que els Graus primers s’han de 
consolidar en espais, en plantilla, etc. Aquest any s’ha pogut triar el 
professorat especialitzat que imparteix les classes. És un cicle complicat 
perquè hi ha la part també d’agricultura i  d’utilització d’altres espais que 
creu que s’han d’estabilitzar. 

 R. Homet diu que la seva por és que fem tard, tot i que entén el seu 
raonament. 

 J. Quera creu que per al proper curs és precipitat i opina que hem de 
ser prudents.   

S’acaba la sessió a les 19:55h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


