Acta del Consell Escolar Municipal del dia 9 de novembre de 2017
ASSISTEIXEN:
Sector Direccions
Jaume Quera (Institut castellar)
Rosa Gili (Bonavista)
Xavi Carceller (Mestre Pla)
Mercè Perna (Escola Sant Esteve)
Francesc Tresserras (Escola Emili Carles-Tolrà)
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Anna Riera (Escola Joan Blanquer)
Paloma Cervera (Fedac Castellar)
César Sanchez (El Casal)
Rosa Mª Baró (Fedac Castellar)
Núria Barbero (EBM Colobrers)
Toni Massagué (EBM Coral)
Antònia Pérez (EMA)
Sector Mestres
Olga Rodríguez (Sant Esteve)
Júlia Rojano (Mestre Pla)
Sector AMPA
Pilar Pineda (Institut Castellar)
Helena Costa (El Sol i la Lluna)
Victoria Moron ( El Casal)
Joaquim Fonseca (Sant Esteve)
Sector Polític
Maria Gornic (PEDCAT)
Núria Raspall (ERC)
Àngela Pappalardo (Som de Castellar PSC)

Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)
També assisteix Núria Altimira com a secretària del Consell, Laia Rocavert
d’Artcadia.
S’EXCUSEN:
Sònia Gatell com a representat d’Espaiart (centre d’arts escèniques),
Elisabet Vilarrassa (Joan Blanquer), Núria Teruel (El Niu), Toni Meler (EMM),
Laura Nicolàs (Institut Puig de la Creu), representant Ampa de l’ECT), Mª
Dolors Arumí de Serveis Educatius, Mónica Palacio (Federació d’Ampa i
Mestre Pla), Albert Montoya (Bonavista), Montse Martí (Joan Blanquer),
Montse Llargués (El Sol i la Lluna), Carles Sòria (Escola Emili Carles-Tolrà),
Lourdes Rocher (Institut Puig de la Creu).
Abans de començar el primer punt de l’ordre del dia, M. A. Puig
comenta que hi ha hagut canvis al departament d’Educació de l’Ajuntament
i que la Sra. Núria Altimira ha deixat el càrrec de cap del Departament però
continuarà com a secretària del consell. També comenta que la nova cap és
l’Anna Morante.
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta sense cap esmena a fer.
2. Valoracions i novetats de l’inici de curs 2017-2018
M. A. Puig dóna la paraula als directors de centres per tal que
comentin com ha anat l’inici del curs escolar.
Des de l’escola Bonavista comenten que aquest curs han començat
amb dos grups de cinquè i que han iniciat el projecte Escolta’m que està
dins l’àmbit de l’acció tutorial i hi destinen dues hores setmanals.
Des del Joan Blanquer expliquen que el curs ha començat amb
normalitat dins el context que estem i que continuen amb els mateixos
projectes de l’any passat. A nivell de vetlladores tenen les mateixes que al
curs passat.
El director de l’Emili Carles-Tolrà comenta que han fet relleu de
l’equip directiu i que el curs ha iniciat amb tot correcte. Formen part la
xarxa XIE d’Innovació educativa i comparteixen experiències amb d’altres
escoles de diferents zones i sobretot mitjançant estades a centre.
Des de l’escola Mestre Pla comenten que s’han fet obres al centre pel
tema d’adequació a l’ESO, ja que aquest any hi ha 6 grups de secundària al
centre i han posat un nou accés per l’alumnat de secundària que ho valoren
molt positivament. Han iniciat un projecte d’anglès e-twinning. Han renovat
equip directiu però ha quedat igual.

L’Escola el Sol i la Lluna comenten que la bossa de substitucions s’ha
buidat molt i la gent interina que entra té poca experiència en docència.
Comenta que les vetlladores han començat però el Departament a hores
d’ara encara no ha comunicat als centres les hores que corresponen de
vetlladores. Ho saben perquè l’empresa que les contracta els ho ha
comunicat. També explica que des de Campos Estela que és l’empresa de
menjador i també l’AFA volen iniciar menús ecològics. Comenta que ells
participen al projecte ASEF que s’ofereix des de l’Ajuntament i que enguany
han ampliat a altres cursos el treballa conjunt amb les famílies. Formen
part de la xarxa d’escola Nova 21 i fan trobades periòdicament. Finalment,
explica que la porta d’accés al carrer de les Bassetes l’han mecanitzat
gràcies a l’AFA del centre. Tenen unes goteres al centre des de fa un any i
tot i que està en coneixement de l’empresa de manteniment no acaben de
trobar la solució. Comenta que l’equip directiu ha renovat la persona de cap
d’estudis.
L’escola Sant Esteve comenta que han tingut dues incorporacions
noves durant el primer mes. El centre ja tenia un projecte d’ambients al
parvulari però enguany com a novetat han ampliat a la resta de cicles,
creant espais de lliure circulació i ajuntant P3,P4 i P5 una tarda a la
setmana, 1r, 2n i 3r una altre tarda i 4t, 5è i 6è. Els preocupa el tema de
les vetlladores ja que enguany tenen 5 alumnes amb dictamen i un total de
13 hores de vetlladora i ja ho han comunicat a la directora de Serveis
Territorials.
A. Riera de l’escola Joan Blanquer comenta que les vetlladores
cobreixen necessitats més de tema física i que creu que s’hauria de dotar
de més personal mestres especialitzats en Necessitats educatives Especials.
Des de l’escola el Casal comenten que tot correcte, sense gaires
incidents. A han fet les colònies i també un intercanvi internacional amb els
alumnes de secundària. El Casalet també han començat amb normalitat.
Han fet un nou projecte de cuina a l’escola. Comenta que les escoles bressol
privades estan patint per la davallada de la natalitat.
Des de Fedac Castellar comenten que l’inici de curs ha estat amb
normalitat. Aquest curs com a novetat han introduït hores d’ ambients. Per
altra banda fan una hora complementària de robòtica i escacs. Estan
interessants en començar la formació del projecte Escolta’m. Finalment
comenta que els alumnes de cinquè i sisè participen a al projecte Cueme
d’emprenedoria a l’escola amb el suport de l’ajuntament i la Diputació de
Barcelona i que estan molt engrescats en crear una cooperativa. Valora
molt positivament el projecte.
La R. Gili des del Bonavista també vol comentar que al centre infantil
treballa per ambients i que enguany han iniciat també treball conjunt des de

primer fins a quart dues tardes a la setmana i cinquè i sisè dues tardes més
conjuntes. Per altra banda també fan un projecte de robòtica.
Des de l’Institut Castellar expliquen que han iniciat amb la totalitat
dels primers de l’ESO a l’espai de el Mestre Pla i hi ha entre 17 i 20
professors del claustre allà. Han iniciat un cicle formatiu de grau superior de
paisatgisme i amb aquest tenen la família agrària complerta ja que
ofereixen dos graus mitjans del mateix àmbit. Actualment tenen un claustre
de 83 professionals repartits en tres espais diferents. Comenta que han
tingut algun problema quant a les substitucions ja que hi ha poca gent a la
borsa i costa cobrir algunes baixes. Enguany no inicien cap projecte nou ja
que volen consolidar el projecte que van iniciar al curs passat de les
tutories. Des del Consell Comarcal els han proposat la possibilitat d’obrir
menjador a secundària per tal de poder donar resposta a alumnat becat per
aquest tema i estan mirant la possibilitat de fer-ho al centre. Des de l’escola
agrària durant el mes de febrer es farà el Catskills a Castellar que és el
campionat de Catalunya de formació professional on els alumnes
d'ensenyaments professionals d'arreu del territori català competeixen en
oficis relacionats amb els estudis que estan cursant i en el nostre cas és de
la família agrària.
Des de l’escola municipal d’adults es comenta que han començat amb
normalitat i amb un total de 337 inscrits al centre. Han incrementat un grup
d’anglès de matí i tarda per tal de poder ofertar el nivell 4. Han començat
un projecte nou d’emprenedoria amb alumnat inscrit a les proves d’Accés a
cicles formatius de grau mitjà amb edats entre els 16-18 anys. També han
iniciat una col·laboració amb el casal Catalunya de gent gran amb un curs
de català adreçat a majors de seixanta anys.
A. Riera comenta que hi ha coses a nivell de petit manteniment que
no es solucionen i vol que consti en acta que hi ha poc personal destinat a
solucionar les incidències de manteniment del dia a dia.
M. A. Puig comenta que estem en un pla de sanejament i que quan es
jubila algú no podem cobrir totes les jubilacions i actualment a la brigada hi
ha hagut algunes jubilacions. Comenta que certament, hi ha coses que
poden cobrir els conserges però no tot. Altres directors estan d’acord amb el
que ha comenta l’Anna ja que hi ha llistes llargues que no disminueixen de
petit manteniment i de actuacions que són necessàries i que no es duen a
terme.
Des de la direcció de l’escola bressol el Coral expliquen que aquest
estiu s’ha canviat la teulada de l’edifici i que han sortit algun imprevist ja
que ara acústicament hi ha molt soroll entre aules i s’aprofitarà per
vacances de Nadal per aïllar-ho. Explica que enguany les dues escoles
bressols municipals han posat en pràctica una aplicació “kinder Kids”per tal
de poder comunicar-se amb les famílies i tenir l’agenda virtual mitjançat

una aplicació que pot anar al mòbil i poder comunicar-se on line amb les
famílies. Valoren molt positiu aquest canvi. Finalment demana que consti en
acta l’agraïment a l’escola Emili Carles-Tolrà perquè al juliol van estar tres
setmanes al centre perquè per les obres van haver de deixar l’escola
bressol. Comenta que van estar molt ben acollits.
Des de l’escola bressol Colobrers comenten que el curs s’ha iniciat
amb normalitat. També han iniciat el curs amb projectes de lliure circulació
o ambients agrupant els infants de diverses edats en un mateix espai i
compartint coneixement.
M. A. Puig comenta que les escoles bressol municipals tenen
l’empresa Aliment Art que treballen amb productes de proximitat, ecològics
i de comerç just.
3. Dades escolar curs 2017-2018
Es projecten les diapositives dels quadres amb els alumes que tenim
a primària i secundària. La regidora comenta que hem d’estar alerta amb
els grups que actualment estan a tercer ja que queden molt poques places i
que enguany s’ha obert un grup de cinquè a l’escola Bonavista.
R. Gili comenta que a 4t al Bonavista són 46 alumnes.
Respecte la secundària comenta que queden poques vacants a 1r
d’ESO.
Des del dia 13 de setembre fina a 3 de novembre a la regidoria s’han
gestionat 13 casos incorporacions noves de matrícula viva:9 de nacionalitat
espanyola i 4 de nacionalitat estrangera (2 italiana, 2 marroquina). De les
13 sol·licituds 9 són d’infantil i primària i 4 de d’ ESO o Batxillerat.

3. Informacions d’interès
M. A. Puig explica el projecte de “Moments en família” destinat a
l’atenció de la petita infància entre 0 i 3 anys ubicat a l’escola bressol
Colobrers. S’ofereix dues propostes d’atenció : “Moments de descoberta” i
“Moments d’expressió”.
També parla del Reforç educatiu i comenta que enguany comença
més tard ja que hem hagut de treure una nova licitació i l’empresa que ho
durà a terme uns mesos és Ponrec Assessors. S’iniciarà la propera setmana
i hi ha un total de 140 places de primària i 150 de secundària repartits en
60 grups en horari de 16h a 20h de dilluns a divendres i ubicat com cada
any a l’Escola Municipal d’Adults.

Respecte l’Escola Municipal de Música explica que al mes de juliol hi
va haver el nomenament d’una nova cap d’estudis, la Cati Sancho i aquest
curs hi ha 115 inscrits. El grup de Gospel s’ha desvinculat del centre i han
creat una entitat. Com a novetat comenta que des del centre han iniciat una
orquestra de folk.
Pel què fa a l’ASEF (Acompanyament al Suport Escolar de les
famílies) explica que és un programa viu i que es va adaptant a les
necessitats dels centres que hi participen. Enguany es durà a terme el
projecte a l’escola el Sol i la Lluna amb la particularitat que es fan unes
sessions extres a altres cursos a banda dels del cicle superior i a l’escola
Emili Carles- Tolrà amb xerrades adreçades a les famílies i alumnat de cicle
superior, sobretot sisè.
La Ludoteca municipal es va iniciar a principis de setembre amb un
total de 67 infants inscrits dels quals el 66% són derivats de serveis socials.
Hi ha dues places de reserva social. Amb el que portem de curs hi ha hagut
un total de 210 visites esporàdiques realitzades per 121 infants diferents.
Un any més els dimecres la ludoteca està oberta a les famílies amb infants
des dels 0 anys i també els dissabtes al matí de les 11:30 a les 13:30 amb
activitats com l’hora del conte, Once open a time, racó de 0 a 3 anys i hora
del pati.
Respecte el projecte Cueme N. Altimira comenta que enguany hem
iniciat aquest projecte amb el suport de la Diputació de Barcelona i amb
l’escola Fedac Castellar i que pretén fomentar l’esperit emprenedor que els
pot ajudar per diferents situacions a la vida. Es passa un vídeo explicatiu del
projecte als membres del consell.
Respecte la guia didàctica M. A. Puig explica les novetats al respecte i
sobretot destaca que dins l’apartat Castellar i el medi ambient, els cicles
formatius de la família agrària de l’institut Castellar organitzaran al mes de
febrer una matinal d’activitats i tallers dirigits a l’alumnat de cicle superior
de primària, ESO i Batxillerat. L’activitat es durà a terme coincidint amb la
celebració a Castellar del Vallès del 1r congrés de jardineria i campionat de
Catalunya de formació professional Catskills.
Pel què fa al Consell d’Infants informe que enguany és la vuitena
edició i a hores d’ara ja hi ha els candidats de cada centre que participaran
enguany en el projecte i dues noves candidates al CNIAC i el dijous dia 23
de novembre es farà l’acte formal de constitució del Consell d’Infants a la
sala de plens. També comenta que seguim treballant en el projecte de
l’Escola de pares i mares per a facilitar i donar eines a les famílies en
l’educació dels seus infants. Ja hi ha hagut dues sessions i el proper dia 23
de novembre hi ha una sessió que tractarà sobre el primer mòbil.

M. A. Puig comenta que estem en un pla de Plurilingüisme amb la
Diputació de Barcelona i un dels projectes que es duen a terme és el tema
dels auxiliars de conversa en els centres escolars del municipi. Explica que
hem licitat el projecte d’auxiliars de conversa i ha obtingut la major
puntuació Ponrec Assessors i possiblement a finals de mes es podrà iniciar
el projecte. Els centres escolars ja han prioritzat els seus horaris i com a
millores l’empresa ha presentat un conjunt d’hores de formació al
professorat, amb la qual cosa es farà una hora i mitja de formació d’anglès
oral a cada centre escolar per al professorat i s’acreditarà a través dels
Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya.
Del tema del Recooperem s’explica que totes les escoles públiques del
municipi hi participen i estem mirant de poder incloure-hi les escoles
concertades, però Càritas actualment ha de mirar si ho pot gestionar tot a
nivell de voluntariat.
Finalment, la regidora informa que hem rebut una convocatòria dels
Serveis Territorials d’educació de la Generalitat de Catalunya per trobarnos el proper dia 28 de novembre i parlar de temes de planificació
educativa. Demana als directors dels centres que els passi un quadrant amb
el nombre de vetlladors/es que tenen i amb el nombre d’infants amb
Necessitats Educatives Especials ja que aprofitaran per comentar el tema
que avui s’ha exposat. També informa que en breu rebran una convocatòria
els membres de la Comissió Mixta per tractar temes de planificació.
Sense cap altre punt a tractar conclou la sessió a les 19:50h.

