Acta Consell Escolar Municipal dia 29 de juny de 2016
ASSISTEIXEN:
Sector Direccions
Jaume Quera (Institut castellar)
Rosa Gili (Bonavista)
Xavier Carceller (Escola Mestre Pla)
Anna Riera (Escola Joan Blanquer)
Mª Rosa Mulas (Escola Emili Carles-Tolrà)
Mercè Perna (Escola Sant Esteve)
Paloma Cervera (Fedac Castellar)
Xavier Moruno (Escola El Sol i la Lluna)
Sector Mestres
Montse Llargués (Escola El Sol i la Lluna)
Olga Rodríguez (Sant Esteve)
Rosa Mª Baró (Fedac Castellar)
Júlia Rojano (Escola Mestre Pla)
Carles Sòria (Escola Emili Carles-Tolrà)

Sector AMPA
Albert Montoya (Federació d’Ampa)
Loida Perich (Joan Blanquer)
Mónica Palacios (Mestre Pla)
Victòria Moron (Col.legi El Casal)
Sector Polític
Mercè Navarro (CDC)
Rafa Homet i Núria Raspall (ERC)
Alba Martí (Decidim Castellar)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)

També assisteixen Laia Rocavert d’Artcàdia i Núria Altimira com a secretària
del Consell.
S’EXCUSEN:
César Sánchez (escola El Casal), Núria Barbero (EBM Colobrers), Toni
Massagué (EBM El Coral), Antònia Pérez (EMA), Isabel Graells (Escola El Sol
i la Lluna), Pilar Pineda (Institut Castellar), Núria Mora (ECT), Anna
Fernández (el Sol i la Lluna), Núria Garrido (Sant Esteve) Núria teruel (El
Niu), Sònia Gatell d’ Espaiart (centre d’arts escèniques).

1. APROVACIÓ DE L’ACTA.
S’aprova l’acta.
2. CALENDARI ESCOLAR CURS 2016-2017

Es presenta la diapositiva amb el calendari escolar. L’inici de curs
serà el 13 de setembre de 2016; del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener
de 2017 ambdós inclosos hi haurà les vacances de Nadal; les vacances de
Setmana Santa seran del 8 al 17 d’abril i el dia 21 de juny serà l’ últim dia
de curs escolar. M. A. Puig comenta la diapositiva on hi ha els dies de lliure
disposició més triats per tots els centres. S’aprova que els dies festius del
calendari escolar del curs 2016-2017 seran el 31 d’octubre de 2016, 9 de
desembre de 2016 i 27 de febrer de 2017. Atès que el dia de St. Josep cau
en diumenge s’ha d’aprovar per ple el dia que es recuperarà el festiu, tot i
que M. A. Puig apunta que possiblement podria ser el dilluns dia 20 de
març. Quan s’aprovi definitivament el dia ho farem als centres perquè
l’incorporin al calendari escolar.
3. DADES DE MATRICULACIÓ CURS 2016-2017
M. A. Puig comenta que al llarg del curs 2015-2016 hi ha hagut 38
sol·licituds de les quals 25 han estat de nacionalitat espanyola i 11 d’altres
nacionalitats.
Respecte el curs escolar 2016-2017, explica que es van repartir 249
sobres a infants que havien d’iniciar P3 i 336 per 1r d’ESO. En total hi ha
hagut 603 sol·licituds presentades repartides entre els diferents cursos. Hi
ha hagut 23 reclamacions formals per diferents motius, i des de la comissió
de matriculació es gestionen.
Es passa el quadre, però a nivell de secundària és molt orientatiu ja que
encara no se saben els repetidors.

Respecte les escoles bressol comenta que hi ha 43 infants matriculats a El
Coral i 88 a Colobrers. L’Ajuntament per al curs 2016-2017 reduirà la tarifa
de les escoles bressol municipals a les famílies en situació de vulnerabilitat
socioeconòmica i que podran obtenir reduccions d’entre un 10 i un 30% de
la tarifa d’escolarització. A banda també hi ha bonificacions per al segon
germà, famílies nombroses i monoparentals. S’ha acollit un total de 21
famílies a alguna d’aquestes reduccions de quota.
4.VALORACIÓ DE PROJECTES I INFORMACIONS D’INTERÈS.
M. A. Puig comenta que a L’EMM van iniciar amb 177 alumnes i han
acabat amb 161. Per al curs 2016-2017 hi ha hagut 26 sol·licituds noves.
Han participat en diferents activitats que han organitzat com a centre. Van
fer portes obertes on van convidar al Xavier Lozano, també audicions a les
escoles bressol municipals, i al concert de final de curs van treballar el tema
de l’òpera. És important que els alumnes tinguin diferents situacions
d’aprenentatge, per això es promou que es facin concerts i d’altres
activitats a banda de les classes.
Pel què fa a l’Escola Municipal d’Adults van començar 303 alumnes i
n’han finalitzat un total de 288. Hi ha hagut un bon resultat global quant a
acreditacions ja que el 71% han superat la Prova d’ Accés de Grau Superior
i el 66% la de Majors de 25 anys, a banda dels alumnes que han superat la
GES.
A la Ludoteca Municipal hi ha hagut 750 infants que han participat del
projecte de la Ludoteca, alguns fixes i d’altres de manera esporàdica. El
62% dels infants és derivat de Serveis Socials. Aquests curs escolar s’ha
consolidat l’abonament de 10 sessions i ha augmentat molt el nombre de
visites esporàdiques a la ludoteca. Aquest curs escolar s’ha iniciat el
projecte de dimecres en família que ha tingut una bona acollida, ja que hi
ha hagut 44 famílies participants. Els dissabtes en família s’han consolidat
amb èxit i de mitjana hi ha assistit un total de 60 persones cada sessió, i al
llarg del curs escolar hi ha passat unes 2.250 persones.
Del projecte de Reforç Escolar M.A. Puig explica que aquest curs
escolar que hem finalitzat s’ha incorporat una professional més a l’equip per
tal de poder fer grups més reduïts . Han passat un total de 203 alumnes
entre primària i secundària i hi ha alumnes que han assistit dues vegades a
la setmana al reforç escolar derivats pels centres escolars.
Enguany a la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida) només hi ha
participat alumnat de l’Institut Castellar i un cop finalitzat el curs els
alumnes participants, que han estat sis, s’han derivat a diferents PFI de la
zona. J. Quera comenta que hi ha abocat forces hores com a centre i que
alumnes que eren absentistes han recuperat la via de formació i ara estan
disposats a continuar.

M. A. Puig també comenta que hi ha hagut 28 sol.licituds d’usos
socials distribuïdes per les diferents escoles i agraeix als centres l’acolliment
que fan de les entitats sense ànim de lucre i la disponibilitat que tenen per
acollir-les als centres.
També comenta que s’ha fet una comada de 860 agendes del curs
escolar 2016-2017 a través de la secció d’Educació i Participació Ambiental
de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.
De la revista B-124 s’han repartit 2.390 exemplars a través del diari
l’Actual i recorda que és una activitat que es coordina amb els Serveis
Educatius i el Departament de Comunicació de l’Ajuntament.
M. A. Puig explica que el dia 8 de juny es va fer el primer acte de
reconeixement al servei comunitari i van participar una seixantena
d’alumnes de 3r d’ESO de Fedac Castellar i de El Casal. Aquesta iniciativa té
com a objectiu promoure que els alumnes de secundària experimentin i
protagonitzin activitats de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de
la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de
la comunitat. Des de Fedac van participar amb l’entitat Obra Social Benèfica
i El Casal amb Suport Castellar.
Rosa Mª Baró comenta que ha estat una activitat molt gratificant i
que és una experiència que els agradaria repetir.
M. A. Antònia Puig també comenta que aquest any continuem amb el
Projecte Campus Ítaca amb alumnes dels instituts públics de Castellar i La
universitat Autònoma de Barcelona.
El dia 26 de maig hi va haver l’acte de reconeixement a mestres i
professors jubilats. Van participar 21 mestres dels 26 que hi havia
convocats i eren dels diferents centres de Castellar. Enguany també és va
ampliar a les escoles bressol i a l’Escola Municipal de Música.
També es comenta que s’ha donat informació de la targeta T12 a les
famílies dels alumnes que han acabat sisè.
R. Homet comenta si en la targeta de la T12 també hi entra el servei
de taxi de Can Font.
M. A. Puig comenta que no que només és per bus dins del municipi,
tampoc arriba a Sabadell ja que és més zones de transport.
Es comenta que la idea és que quan els alumnes rebin la carta de la
preinscripció escolar també rebin la informació de la T12. Si algun centre de
primària vol informació o necessita fulletons ens ho poden fer saber i en
repartirem.

M. A. Puig explica que aquest curs s’han realitzat un total de 798
visites de la Guia Didàctica. Destaca les propostes que arriben a més
alumnat com el cicle de teatre per a les llars d’infants i centres de primària,
el teatre en anglès i les audicions musicals. També comenta que ha estat el
tercer any consecutiu que s’ha dut a terme el Bram escolar i en total han
participat 3.200 alumnes. Part del monitoratge ha anat a càrrec de personal
de l’Ajuntament però també hi col·laboren diferents entitats, empreses i
ciutadans .
M. A Puig comenta que el dia 16 de juny hi ha una reunió amb
inspecció de Serveis Territorials, l’institut, i personal de l’Ajuntament per
parlar per coordinar i valorar el projecte d’ampliació d’aules dels cicles de
grau mitjà de jardineria, floristeria i agricultura agroecològica.
R. Homet pregunta si l’ampliació serà als espais de la nau o als
Vivers.
M. A. Puig respon que l’ampliació serà a la nau del polígon i que amb
els Vivers s’està parlant d’altres opcions.
M.A. comenta que s’ha enviat un correu per poder convocar la
Comissió Mixta de Planifiació que serà al 15 de juliol.
A. Montoya pregunta que si el tema del servei comunitari que han fet
els dos instituts concertats, si els públics també ho faran de cara al proper
curs.
M. A. Puig respon que a la llarga, segons les directrius del
Departament d’Educació ho hauran d’acabar fent, però tenen temps fins al
2018.
A. Martí pregunta pel tema de la USEE (Unitat de Suport d’Educació
Especial) si al final hi serà a secundària.
L. Roucher comenta que sí i que estarà ubicada al Puig de la Creu
A. Martí també pregunta si pel tema dels pressupostos de la
Generalitat surt perjudicat el tema dels TEI o dels especialistes de NEE?
Anna Riera comenta que fins al juliol no ho sabran del cert.
X. Moruno comenta que a El Sol i la Lluna han rebut un correu per
part del Departament on diu que mantindran el tècnic especialista de la
USEE.
M. A. Puig comenta que la Consellera va fer unes declaracions on deia
que es notaria en el tema de les substitucions però que mantindrien els
especialistes.

A. Riera pregunta com està el tema dels auxiliars de conversa
d’anglès.
M.A. Puig comenta que des de la regidoria s’hi està treballant
conjuntament amb els Serveis Educatius per tal d’elaborar el pla marc.
A. Montoya pregunta per la neteja a les escoles, que si durant l’estiu
també hi ha servei.
M.A. Puig comenta que hi ha netejadores fixes i d’altres eventuals a
cada centre i depèn de les contractacions que tenen acaben al juny i els
tornen a contractar al setembre. Amb el personal fix els fan passar per les
diferents escoles i fan les neteges a fons.
Rosa Gili comenta que no és real ja que no es netegen les escoles a
fons.
M. Perna comenta que el tema de la neteja és un problema.
A. Riera comenta que li han comunicat que aquesta setmana hi anira
personal de l’empresa per fer la neteja de llocs alçats i d’altres coses que no
es fan durant el curs escolar.
R. Gili comenta si això serà a tots els centres.
M. Antònia comenta que segons la seva informació sí.
X. Carceller comenta que seria important saber l’horari d’estiu de
neteja.
M. A. Puig comenta que des de la regidoria vetllarem perquè es faci
les neteges pertinents a l’estiu.
R. Homet comenta si es poden passar les dades del quadre abans del
Consell.
M. A. Puig comenta que sí.
S’acaba la sessió a les 19:35

