Acta consell escolar municipal dia 23 de març de 2015
ASSISTEIXEN:
Sector Direccions
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Anna Riera (Joan Blanquer)
Mª Rosa Baró (La Immaculada)
Lídia Tuà (Institut de Castellar)
Xavier Romero (Institut Puig de la Creu)
Mª Carmen Olivares (Bonavista)
Núria Barbero (Escola Bressol Colobrers)
Mª Rosa Mulas (ECT)
Mercè Perna (st. Esteve)
Sector Mestres
Montse Llargés (El Sol i la Lluna)
Carles Sòria (Emili Carles-Tolrà)
Rosa Gili (Bonavista)
Júlia Rojano (Mestre Pla)
Montse Martí (Joan Blanquer)
Montse Garcia (St. Esteve)
Sector AMPA
Mónica Palacios (Federació Ampa i Mestre Pla)
Albert Montoya (Bonavista)
Loida Perich (Joan Blanquer),
Laura Nicolàs (Institut Puig de la Creu)
Núria Garrido (St. Esteve)
Núria Mora (ECT)
Erin Krueguer (Immaculada i Casal)

Sector Polític
Bea (CIU)
Victor Martos (PP)
Dani Pérez (PSC)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)

També assisteixen Sònia Gatell d’ Espaiart (centre d’arts escèniques) Núria
Altimira com a secretària del Consell.
S’EXCUSEN:
Mercè Falgueras (Institut Castellar), Núria Teruel (Llar Infants el Niu), Laia
Rocavert (Escola de Música Artcadia), Toni Massagué ( EBM El Coral), Enric
Pasquina (Altra Veu), César Sánchez (El Casal), A. Pérez Correa (Directora
EMA), Toni Meler (Escola Municipal de Música), Xavi Carceller (Mestre Pla),
Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius

1. Aprovació de l’acta.
Al segon full de l’acta Isabel Graells on parla de la vetlladora hauria de
posar personal.
S’aprova l’acta.
2. Estat de la matrícula curs 2014-2015

A data d’aquesta setmana comptem amb 2458 alumnes a la primària i
1513 a la secundària obligatòria. Des de l’inici de curs 2014-2015 (16 de
setembre de 2014) fins al 25 de febrer de 2015 des de la Regidoria
d’Educació s’han gestionat 30 casos: 1 canvi de centre dins el mateix
municipi, 4 reincorporació dins el mateix centre, 1 acolliment temporal d’un
mes i 24 incorporacions de matrícula viva. D’aquest total 21 eren de
nacionalitat espanyola i 9 de nacionalitat estrangera (3 boliviana, 2
marroquina, 2 colombiana, 1 ucraïnesa i 1 xinesa).

3.Preinscripció escolar curs 2015-2016
CENTRES

TOTAL

SOL·LICITUDS CLASSIFICADES PER CURSOS

de 3-12 anys
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-

1

1

2

2

1

-

-
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1

-

1

-

1
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-

JOAN BLANQUER

37
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1

2

-

2

-

-
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1

MESTRE PLA
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-

-

-

-

-
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SANT ESTEVE
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2
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1

1

-
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1

-

EL SOL I LA LLUNA
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1

1

1

-

3

1

-
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30
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1

2

1

-

1

2

1
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LA IMMACULADA

34
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2

3

1

1
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2
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7

7

7

5

4
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CENTRES d’ESO
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INS CASTELLAR

149

146

2

1

-

INS P. DE LA CREU

92

89

-

1

2

EL CASAL

11

9

-

2

-

LA IMMACULADA

14

12

-

2

-

266

256

2

6

2

TOTAL

Erin Krueguer pregunta si es tancarà el grup de P3 de l’escola el Sol i
la Lluna o el del Sant Esteve. M .A. Puig comenta que no sabem encara què
decidirà el Departament, però per part de l’Ajuntament l’òptim seria que es
mantinguessin els 10 grups per si hi ha matrícula viva. Comenta que els
centres pengen les vacants dels grups i que les famílies decideixen a quin
centre presenten la sol·licitud en primera opció.
M. Perna comenta que les famílies sabien que l’oferta de vacants a
l’escola St. Esteve era 23+2, però hi va haver una sèrie de famílies que es
van arriscar malgrat sabien que hi havia molts germans al centre.
L. Perich comenta que a les portes obertes del Joan Blanquer hi va
haver certa confusió d’informació i que algunes famílies expressaven
angoixa per si es tancaria l’escola Joan Blanquer per passar a ser un annex
del CAP.

M. Martí creu que ara li toca fer una lectura al Departament un cop
acabada la preinscripció.
M. Perna creu que és un moment d’incertesa i hem d’esperar a veure
com es desenvolupa en uns dies.
L. Perich explica que la sensació és que les famílies s’havien fet un
embolic i semblaven desorientades amb les diverses informacions que
tenien.
M. A. Puig comenta que el fet de ser zona única i triar el centre en
funció de diferents paràmetres ha fet que es compliqui tot una mica més i
que les famílies tinguin neguit.
M. Carmen Olivares comenta que creu que hauríem de treballar en la
línia de mantenir els deu grups.

3. Informacions generals d’interès.
Respecte la reunió amb el director dels Serveis Territorials que es va fer
el 17 de novembre, comenta que es va plantejar la planificació escolar de la
nostra població pels proper anys, així com els criteris per assumir
l’increment de l’alumnat a la secundària durant els propers cursos. El
director dels Serveis Territorials exposa que aquest augment a la secundària
és temporal i, per tant, des de planificació tenen clar que no hi haurà la
construcció de cap institut nou. La proposta del Departament passa per
ampliar l’oferta en els dos instituts amb la posada de mòduls als patis, i la
post obligatòria a la tarda. Des de l’Ajuntament es proposa la possibilitat
parlada amb altres governs d’ implantar 3-16 a alguna de les escoles de
primària de la vila i que amb el tancament d’una línea del Mestra Pla, el
centre té capacitat i les instal·lacions adequades per assumir aquest
projecte. Finalment, es va veure la possibilitat d’estudiar fer un annex de
l’Institut Castellar a l’escola Mestre Pla.
Des de l’Ajuntament la idea és no tancar cap centre i que en tot cas, es
vagin tancant línies. Aquesta proposta es va parlar amb la direcció del
Mestre Pla i de l’Institut Castellar i es va veure viable i ara s’està treballant
en aquesta línia per tal que de les sis línies que tindrà l’Institut Castellar
dues estiguin ubicades físicament a l’escola Mestre Pla i la resta al propi
centre. La regidora exposa que hi ha un descens important de la natalitat i
que això ens afectarà les línies de P3 atès que infants nascuts al 2012 n’hi
ha 236 , del 2013 en tenim 240 i del 2014 en són 175.
L. Tuà diu que van veure bé aquesta alternativa de fer un annex al
mestre Pla ja que la idea bàsica seria no massificar els instituts. El repte és
que no es vegin afectats els resultats d’aprenentatge i sigui igual per a
tothom. Comenta que hi haurà un grup inicial estable de l’Institut Castellar

i hi ha hagut 35 famílies que han demanat explícitament anar a l’annex del
Mestre Pla que s’anirà omplint amb altres alumnes que ho demanin o
vinguin fora de termini.
M.A. Puig diu que tot l’alumnat hi surt guanyant
centres més esponjats i no es massifiquen els instituts.

ja que queden els

L. Tuà diu que segons el decret de matriculació donen punts a tots els
germans per igual i per tant, molta gent entrarà amb puntuació de germà
encara que estigui a primària.
M.A. Puig explica que aquesta setmana s’estan duent a terme les portes
obertes a l’Escola Municipal de Música i que enguany celebren el vint-icinquè aniversari. Un dels actes serà el concert del dia 29 de maig a la plaça
de El Mirador.
Les Escoles Bressols Municipals oferten els mateixos grups que al curs
anterior. Al mes d’abril hi haurà les jornades de portes obertes i la
preinscripció serà del 4 al 15 de maig.
Respecte l’Escola Municipal d’Adults es farà la preinscipció del 15 al 30
de juny.
D. Pérez explica que en el marc de la taula d’inclusió social s’ha proposat
altre cop la recapta d’aliments i seria la quarta edició. Les dates proposades
seran el 28, 29 i 30 de maig i rebran la informació per si hi volen participar.
N. Mora comenta que en el Consell Escolar de l’Emili Carles -Tolrà sovint
surt el tema de la jornada intensiva. Es vol proposar des de l’AMPA del
centre a la resta de les escoles i poder fer una demanda de manera
conjunta i general de municipi. Se sap que es va fer també al Mestre Pla
però no saben si altres centres també estarien interessats.
L. Perich comenta que fa dos anys a l’escola Joan Blanquer es va fer una
enquesta i la majoria de gent opinava que sí que estaria interessada.
Al Sant Esteve no s’ha fet consulta però la percepció general és que no
s’està massa d’acord.
M. A. Puig comenta que es podria treballar a nivell de Federació d’AMPA
i conjuntament amb els centres.
M. Palacios és partidària que si es fa la consulta s’ha de posar molt
clarament els pros i els contres .
N. Mora creu que s’ha d’insistir perquè hi hagi una escola-institut en un
futur.

La regidora comenta que s’ha plantejat en diverses ocasions i que en
aquests moments el Departament no aposta per aquesta tipologia de
centres.
S. Gatell pregunta si els centres privats també poden participar a la
recapta d’aliments.
D. Pérez diu que els hi farà arribar.
M. A. Puig atès que hi ha eleccions properament i no sap si serà el seu
darrer consell escolar vol despedir-se i agrair la feina feta a tota la
comunitat educativa i considera que ha estat un privilegi formar-ne part.

