Acta del Consell Escolar Municipal del dia 27 de juny de 2018
ASSISTEIXEN:
Sector Direccions
Jaume Quera (Institut Castellar)
Lourdes Rocher (Institut Puig de la Creu)
Xavi Carceller (Mestre Pla)
Mercè Perna (Escola Sant Esteve)
Francesc Tresserras (Escola Emili Carles-Tolrà)
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Anna Riera (Joan Blanquer)
César Sánchez (El Casal)
Paloma Cervera (Fedac Castellar)
Núria Barbero (EBM Colobrers)
Toni Massagué (EBM Coral)
Antònia Pérez (EMA)
Sector Mestres
Júlia Rojano (Mestre Pla)
Montse Llargués (El Sol i la Lluna)
Carles Soria (Emili Carles-Tolrà)
Anabel Becerro (Fedac Castellar)
Sector AMPA
Pilar Pineda (Institut Castellar)
Sílvia Farriol (El Sol i la Lluna)
Sector Polític
Maria Gornic (PEDCAT)
Rafa Homet (ERC)
Àngela Pappalardo (Som de Castellar PSC)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)

També assisteix Núria Altimira com a secretària del Consell, Mª Dolors
Arumí (Serveis Educatius) i)
S’EXCUSEN:
Rosa Gili (Bonavista), Núria Raspall ( El Casal), Susana Carrillo (Joan
Blanquer), Noemí Sanchez, (Mestre Pla i federació d’ampas), Blanca Muñoz
(Bonavista), Olga Rodríguez (Sant Esteve), Joaquim Fonseca (AMPA Sant
Esteve), Laia Rocavert (Artcadia), Sònia Gatell (Espaiart centre d’arts
escèniques), Núria Teruel ( llar d’infants El Niu), Laura Nicolàs (Institut Puig
de la Creu), representant Ampa de l’ECT.

1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aprova l’acta sense cap esmena a fer.
2. Calendari escolar curs 2018-2019
M. A. Puig comenta que fa uns dies que ha sortit l’ORDRE ENS
60/2018 de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs
2018-2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. L’inici
del curs escolar serà el dia 12 de setembre de 2018 per al segon cicle
d’educació infantil i primària i l’educació secundària obligatòria. El dia 14 de
setembre és l’inici del curs per als Batxillerats i CFGM i CFGS, el curs per a
formació específica per a accés a aquests cicles i la resta d’ensenyaments
de règim especial. No més tard del dia 19 de setembre inici de curs per a
CFGS, ensenyaments de règim especials i ensenyament dels centres de
formació de persones adultes.
Tots els ensenyaments finalitzen els dia 21 de juny de 2019.
Respecte les vacances de Nadal el calendari marca que seran del 22
de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 ambdós inclosos. Pel què fa a
les vacances de Setmana Santa seran del 13 al 22 d’abril de 2019 ambdós
inclosos. Per altra banda els dies festius que determini la disposició
corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i els dos
dies de festa local. La disposició diu que “...en el cas que un o ambdós dies
de festa local caigui en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als
establerts de lliure disposició dins el curs escolar corresponent...”.
Per tant, els dies de lliure disposició del curs escolar 2018-2019 seran
quatre: 2 de novembre de 2018, 7 de desembre de 2018, 18 de març de
2019, 13 de maig de 2019.
3. Matrícula curs 2018-2019
M. A. Puig primer fa un balanç de com ha finalitzat el curs respecte la
matrícula viva. Des de inici de curs i fins el 4 de maig de 2018 a la regidoria
d’educació s’han gestionat 47 casos de matrícula viva dels quals 30 eren de

nacionalitat espanyola, 16 de nacionalitat estrangera i un cas amb doble
nacionalitat. D’aquestes 30 sol·licituds 29 eren d’infantil i primària i 18
d’ESO o Batxillerat. Es projecten les dades de com ha acabat el curs escolar
i es recorda que hem passat les dades per mail.
Del curs 2018-2019 es projecta una diapositiva on es veu l’oferta de
places tant a primària com a secundària i del nombre de sol·licituds que hi
ha hagut. De P3 s’ofertaven 250 places i hi ha hagut un total de 207
sol·licituds i de 1r d’ESO hi ha hagut una oferta de 264 places i un total de
260 sol·licituds. A data del consell encara no s’ha acabat la matriculació
però queden alumnes pendents d’adjudicació. La comissió de garanties
d’admissió va decidir que els canvis interns de moment no es concedien. A
l’ESO estem pendents dels resultats d’avaluacions i al setembre a veure si
finalment es poden resoldre els canvis demanats. Des de la comissió es va
acordar que es faria una nota a Serveis Territorials sol·licitant l’obertura
d’un altre grup de 4t de primària ja que hi ha noves sol·licituds que no són
canvis interns sinó alumnat nou que ve a viure al municipi. Hi ha hagut
canvis al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya tant a
nivell de direcció com d’inspecció. El nou director dels Serveis Territorials
del Vallès Occidental és el Sr. Jesús Viñas que substitueix a la Sra Carmé
Vigués. El Sr.Josep Vallcorba que era l’inspector que hem tingut aquest
darrers anys ha passat a Direcció General i actualment ocuparà el seu lloc
com inspector Sr.
Quim Núñez qui dirigeix la comissió de garanties
d’admissió de Castellar del Vallés.
Respecte les escoles Bressol Municipals comenta que a EBM Colobrers
de 94 places ofertades hi ha hagut un total de 92 sol·licituds i a EBM El
Coral de 50 places un total de 46 matriculacions. L’Escola Municipal de
Música ha tingut 29 noves matriculacions. L’Escola Municipal d’Adults encara
està dins el procés de preinscripció i fins al setembre no hi ha dades més
reals.
M. A. Puig comenta que hi ha algunes informacions d’interès a
destacar. El Ple del dia 29 de maig es va aprovar l’adhesió a Educació 360
educació a temps complert que és un repte perquè tothom tingui més i
millors oportunitats educatives dins i fora de l’escola i en temps lectiu i no
lectiu. En aquest moment des de la regidoria d’educació hi estem treballant
amb l’equip tècnic.
4. Valoració de projectes i serveis d’educació curs 2017-2018.
M. A. Puig fa un repàs d’alguns dels projectes i serveis del resum que
s’ha lliurat als assistents on hi ha la informació més detallada.
De les bressols municipals destaca que de 144 places ofertades
enguany s’han cobert 136. Hi ha hagut reducció de quota a un total de 24

famílies de les escoles bressols Municipals. Del projecte Moments en família
hi ha hagut un total d’onze famílies al llarg del curs.
De l’Escola Municipal de Música han finalitzat un total de 118 alumnes
i han participat a diferents activitats del territori.
A. Pérez comenta que enguany des de l’Escola Municipal d’Adults
s’han fet unes càpsules que portaven el nom d’ “un cop de mà” adreçada a
pares i mares amb infants de 5è a 4t d’ESO on es repassen continguts de
matemàtiques i llengua catalana perquè aquest puguin ajudar als seus fills
i filles a casa en temes de deures i estudi. Hi ha participat poques famílies i
de cara al proper curs en volen fer-ne més difusió i fer les sessions a les
tardes.
De l’Escola Municipal d’Adults destaca el Grup de diversitat funcional
que ha entrat dins el catàleg de Bones pràctiques dels governs locals de
Catalunya.
La Ludoteca Municipal ha obert en període de vacances tant de Nadal
com setmana Santa i enguany és el primer cop que també estarà oberta
del 25 de juny al 13 de juliol en l’horari habitual d’obertura.
El Suport Socioeducatiu s’ha licitat enguany i hi ha hagut un total de
5 professionals treballant simultàniament amb la qual cosa s’ha pogut
reduir l’horari d’atenció de 16h a 19h i no fins les 20h tal i com era en
edicions anterior.
Respecte el Projecte m’Activo es va iniciar al mes de març tot i que
durant el primer trimestre i part del segon es va fer taller d’emprenedoria i
tastet d’oficis. El projecte tracta alumnes de dues franges d’edat, per un
costat els que estan matriculats als instituts de secundària (UEC) i el joves
de més de 16 anys inscrits a l’Escola Municipal d’Adults
R. Homet demana indicadors del projecte M’Activo, quans s’han
matriculat a cicles i què faran.
N. Altimira diu que en aquest moment no té la dada però que la farà
arribar.
De la Guia Didàctica destaca que s’han rebut un total de 775
sol·licituds i s’ha donat resposta a 759 demandes. Destaca que s’han fet
activitats en 15 activitats en anglès de les quals 9 han sigut de la Ludoteca,
2 del mercat amb tast a l’escola, 2 visites a la deixalleria, 1 a Can Sanpere i
una a coneguem els espais verds.
Del Projecte de Plurilingüisme la regidora destaca que des del mes de
desembre de 2018 i fins la primera setmana de juny del 2019 s’ha comptat
amb vuit auxiliars de conversa als centres escolars d’infantil i primària que

tot i que els inicis hi van haver temes a solucionar ha acabat el curs escolar
amb bona sensació de projecte.
A. Riera comenta que en el claustre de l’Escola Joan Balquer han
valorat molt positiu el tema dels auxiliars de conversa en anglès dins els
centre i no només per l’alumnat sinó per al professorat ja que ha motivat a
mestres a parlar més a anglès o a tenir més interès per la llengua anglesa.
Del programa Cueme P. Cervera explica que els alumnes de 5è i 6è
de Fedac Castellar hi ha participat un total de 55 alumnes i ha sigut una
experiència molt enriquidora perquè han creat una cooperativa , des dels
estatuts a temes de comunicació, etc. El proper any hi tornaran a participar
però només amb l’alumnat de cinquè i reservaran una hora a la setamana
per al desenvolupament del projecte.
M. A. Puig agraeix als directors/es l’obertura que fan dels centres a
les entitats del municipi.
J. Quera comenta que troba a faltar en el resum el Projecte de
“Dinem junts” que ha començat aquest any que consisteix en que s’ha
tornat a activar el menjador de l’institut lligat a activitats extraescolars i
també a les beques menjador, que fins aleshores s’havien deixat de donar
ja que no hi havia servei de menjador als centres de secundària púbics. El
menjador està obert a tot l’alumnat.
M. A. Puig també comenta que un any més s’ha fet el projecte
d’acompanyament i suport escolar a famílies (ASEF) i s’ha dut a terme a
dos centres de primària públics del municipi i en general és un projecte que
té una bona acollida tant per part dels centres com de les famílies i alumnat
participant.
Del projecte Recooperem enguany hem inclòs les dues escoles
concertades i per tant, tots els centres d’infantil i primària del municipi hi
participen.
Del projecte d’escola de pares i mares destaca que hi ha hagut 7
xerrades adreçades a família. Atès que no assisteix massa gent i tenim
diferents projectes adreçats a família hem demanat a la Diputació
Assessorament respecte el tema.
R. Homet comenta que des de la Diputació de Barcelona també s’està
replantejant el nou model de formació adreçat a famílies lligat amb el nou
model d’aprenentatge de l’alumna i de la nova visió de l’educació. Comenta
que el fet de l’educació 360 a temps complert també hi juga un paper
important.

M. A. Puig explica que des de la regidoria d’Educació s’ha continuat
col·laborant amb el Cicles Formatius de l’ institut Castellar i amb el PFI de l’
institut Puig de la Creu.
M. Dolors Arumí des dels Serveis Eductius vol agrair a l’Ajuntament la
col·laboració que fa ens els projectes conjuntament. Castellar és lúnic
municipi del Vallès que mou un volum tant important d’alumnat en
activitats conjuntament entre els centres i en col·laboració de l’Ajuntament i
demana que constés en acta. També els comenta que el dia 5 de setembre
hi haurà l’acte d’inici de curs escolar i que en breu rebran la invitació.
A. Riera diu que al centre Joan Blanquer els mossos van a fer una
xerrada de sensibilització de noves tecnologies i que veuen que no és
suficient, ja que enguany han començat a tenir problemes de temes de
xarxes socials amb alumnat i també famílies. Com a centre ja van fer una
altre xerrada però creu que els alumnes no saben com gestionar l’ús del
mòbil i genera problemes al centre. Com a centre estan fent un redactat en
el full d’inici de curs fent incidència en aquest aspecte, però creu que
s’hauria de fer alguna cosa conjuntament perquè cada cop més aquest tema
baixa a primària.
L. Rocher comenta que a l’institut tot i fer sensibilització, a nivell de
tallers també tenen problemes.
C. Sánchez diu que el tema del telèfon evidencia un problema social
que hi ha en general. Comenta que potser el debat s’ha d’obrir a l’ús
educatiu del telèfon i no només visualitzat com a evitar les adicions a les
noves tecnologies.
M. A. Puig comenta que traslladarem la petició a la regidoria de Salut
i que hem entrat dins un programa anomenat Youth in Europe on justament
es tracta el tema de les adicions incloses les noves tecnologies.
També aprofita per acomiadar al Jaume Quera i a la Mercè Perna que
es jubilen i agrair la tasca educativa que han fet en el municipi. Comenta
que en breu es començarà a preparar l’acte de jubilació dels i les docents
que s’han jubilat des del darrer reconeixement.
M. Perna diu que amb els directors han estat parlant del tema de
neteja i també amb la regidoria però vol que consti en acta que estan
descontents de l’empresa que ho gestiona. Hi ha un dossier on es marquen
les feines compromeses com a empresa i no s’està complint.
A. Pérez diu que és un tema d’empresa no les persones netejadores
que tenen.
M. Perna diu que és més tema de material, d’organització i de gestió
per part de l’encarregada.

X. Carceller comenta que al Mestre Pla van dir que durant l’estiu no hi
anirien i que ho comenta perquè no facturin les hores a l’Ajuntament ja que
en aquests moments no hi van.
Sense cap altre punt a tractar s’acaba la sessió a les 19:50

