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d’ARENYS DE MUNT
A la masia Can Borrell d’Arenys de Munt, el dia 10 de febrer de 2016, a les 6 de la
tarda, es reuneixen les següents persones, que formen part del Consell Municipal
d’Ensenyament o que actuen en representació de membres que no han pogut assistir
a la reunió:
Representants polítics
Tònia Vila, regidora de Cultura i Ensenyament.
Violeta Xinxó, en representació del grup municipal CIU
Representants de l’Escola Sant Martí
Lluís Llovet, director
Maite Casquete, cap d’estudis.
Representants de l’Escola Sobirans
Stella pujol, directora
Gemma Rueda, representant de l’AMPA
Sonia Olivares, presidenta de l’AMPA
Representants de l’Institut Domènec Perramon
Miquel Manzano, director
Francesc Isern, cap d’estudis
Representant de l’escola bressol municipal La Petjada
Aitana Dellonder, directora
Rosa Turón, mestra
Aina Aguiló, sots-presidenta de l’AMPA
Representant de l’escola bressol La Caseta Amagada
Àngels Salichs i Pont
Representants de l’Aula Cultural i Aula de Música
Rosa Conesa, mestra de l’Aula de Música
Convidats
Anna M. Gòdia, tècnica de jovent de l’Ajuntament d’Arenys de Munt
Excusa la seva assistència el sr. Ramon Planas, representant del grup municipal PP
Tots ells, assistits de la sra. Alícia Muns, que fa les funcions de secretària del Consell
d’Ensenyament.
1- Aprovació acta sessió anterior
Una vegada oberta la sessió, i fet un repàs de l’acta anterior, aquesta s’aprova per
unanimitat.
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d’ARENYS DE MUNT
A continuació, la regidora d’ensenyament dóna la benvinguda als nous membres del
Consell, i s’excusa pel retard en la convocatòria.
2.- La regidora pregunta als centres si a l’inici de curs hi ha hagut alguna incidència.
Tots han començat amb normalitat.
Miquel Manzano, sobre les dades del curs anterior, fa un resum:
El maig a segon de batxillerat hi ha un 81% d’aprovats i al juny un 90,7%. A la
selectivitat han aprovat tots els que s’han presentat.
De l’ESO pel que fa a promocions, diu que fa uns anys hi ha canvis. Actualment hi ha
una mitjana d’un 90% d’alumnes que promocionen d’un curs de ESO a l’altre. A
primer de batxillerat promocionen el 81% d’alumnes a segon.
A Arenys de Munt hi ha el handicap que no hi ha cursos de formació professional i això
fa que molts alumnes decideixin cursar el batxillerat per no moure’s del municipi.
A l’escola Sobirans, l’Stella comenta que pel que fa a l’inici del curs es va poder
començar bé. Hi va haver moguda entre els tutors de primer, fins que no es va
adjudicar el professor que faltava.
Pel que fa als seus propis indicadors, cada trimestre fan unes proves d’instrumental,
llengües, etc i en funció d’aquestes proves, s’observa que al llarg del curs augmenta
l’assoliment de nivell i coneixements de l’alumnat que es reflecteix a les proves oficials.
Més d’un 80% superen les proves.
Sant Martí: inici tot bé. Les proves de sisè, pel que fa a la llengua catalana hi ha un
2’2% suspesos sobre la mitjana d’un 14 a Catalunya. D’anglès és un 10% sobre el
12%. Dels quatre nivells, el més important és que s’està entre el tercer i quart de la
franja superior. Entre els 45 centres del Maresme de públics i privats, s’està entre els
10 primers. Pel que fa a llengües baixa una mica, segons les pautes d’inspecció.
Aquest any va ser el primer que es van passar les proves de 3r oficials i encara no es
pot valorar perquè no hi ha comparatives.
La regidora comenta que alguns centres s’han queixat d’aquestes proves a tercer. El
Sant Martí també ha fet constar aquesta postura al Departament.
L’Stella pensa el mateix, és millor a l’inici del cicle mitjà.
L’Aula de Música comenta que aquest any han augmentat molt l’alumnat. L’any
anterior eren 90 i pico i ara hi ha 130 alumnes. Hi ha uns instruments que s’han
estabilitzat i altres (més clàssics) que costen més. Ha augmentat molt el cant, el
piano...
Hi ha un tema que reiteradament li preocupa i és el cant coral per a joves. No hi ha
continuïtat per part del jovent quan s’arriba a l’institut. Les corals infantils de primària
no tenen continuïtat.
Es podria fer una trobada amb el professorat de música de l’Institut.
Com a problema més greu, l’espai a l’escola Sant Martí. Hi ha algun dia en què
coincideixen molts professors i han d’ocupar el primer pis i el mobiliari no és el més
adequat.
Hi ha un altre tema amb algun professor del Sobirans, que es veu en l’obligació
d’obrir/fer de conserge i interrompre la classe sovint. Això podria haver de fer
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d’ARENYS DE MUNT
replantejar l’any que ve l’espai on s’han de fer les classes, potser s’haurà de baixar al
St. Martí o canviar de dia.
El sr. Lluís Llovet comenta que amb el conserge del St. Martí han renegociat l’horari i
acumulant festius pot allargar l’horari del dia a dia (plega a 2/4 de 6).
La regidora comenta que, sense poder donar massa explicacions, avança que hi ha
una idea de dotar l’Aula de Música d’un edifici propi.
El sr. Llovet diu que és molt bo que hi hagi 130 alumnes i tothom està d’acord en què
això s’ha de potenciar.
4.- Carnaval
Tot i que ja passat és bo fer una valoració pels canvis que hi hagut aquest any. Es
pregunta a l’Stella el motiu de no baixar aquest any amb la rua habitual. Amb la
pretensió de trobar possibles alternatives o solucions.
Stella diu que demana que en el consell o reunions properes es miri de pensar com
organitzar el carnaval l’any que ve. Posa com exemple l’escola La Petjada, que ja fa
més d’un any que no surten.
Comenta que del que es diu en relació al fet que l’escola Sobirans no va sortir a la rua,
al que hi ha, hi ha diferències. Els criteris reals són pedagògics. Mica en mica tenen un
claustre consolidat i amb això intenten modificar sistemàtiques, sempre pensant en els
nens. Un dels criteris era canviar dinàmiques a l’escola. Ells consideren de P-3 a sisè
com un pack. Les colònies ja l’any passat van ajuntar 2n i 4t a la mateixa casa, per tal
de treballar amb la convivència molts valors i aprenentatges.
Amb el carnaval s’ha pensat igual. Fer un treball interrelacional i acabar amb una festa
final.
La tradició era que els petits sortien cada any i els més grans cada 4 anys. Perquè
això no fos així i que tots anessin a una s’ha decidit no sortir a la rua. La decisió va ser
en claustre, sospesant les conseqüències. Per explicar-ho va fer-ho per telèfon i mail a
la regidora. La regidora li va demanar que, a part que a ella no li semblava bé, havia
de parlar amb l’AMPA i escoltar les famílies. La Stella diu que van parlar amb l’AMPA,
que ho veien bé, amb el convenciment que hi hauria disparitat d’opinions.
Explica que van fer una circular a les famílies i s’ha atès personalment a les famílies
que no ho veien bé.
Explica que s’ha treballat fent les disfresses amb les famílies i el divendres 5 a la tarda
es van obrir les portes de l’escola a tothom.
Diu que s’ha treballat l’educació musical i que hi havia molta diversitat de color,
músiques, balls i pares, que participaven de la festa.
Explica que s’ha de passar una enquesta als pares, on pregunten què els ha semblat
fer les activitats dintre el recinte escolar, etc ...
La regidora demana l’opinió del St. Martí.
La Gemma Rueda aclareix que pensant que tocava sortir l’any que ve tots junts, han
volgut iniciar el canvi aquest any i així només quedava afectat infantil.
La Maite Casquete diu que aquest any és el que tocava i no l’any que ve.
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d’ARENYS DE MUNT
L’Aitana Dellonder diu que ells fa quatre anys que no surten i és perquè els pares ho
prefereixen fer dintre el recinte escolar.
La Caseta amagada comenta que ells també hi tenen un tros fins a plaça.
La Gemma Rueda afegeix que la ubicació també és un dels motius. La distància, la
quantitat de gent que s’aglomera, el fet de no poder deixar els pares que tinguin
contacte amb els nens. També diu que en cap cas això vol dir que sigui definitiu no
sortir mai més. Si es pot millorar, parlant-ho durant l’any, entre tots i compartir opinions
és l’objectiu que es persegueix.
La regidora diu que l’ajuntament aposta per aquesta festa i respectarà la decisió de
cada escola, però que li sap greu que s’hagi trencat la dinàmica de tants anys. I
demana saber el resultat de l’enquesta. Comenta que justament per compartir amb
altres centres la festa i tots els nens, pensa que s’ha de sortir. Fer-ho dintre el recinte
és el que fa que hi hagi diferenciació i no es comparteixi. I posa l’exemple del concert
de Nadal.
La Maite recorda que quan es va fer davant de l’Ajuntament la valoració va ser
negativa.
La Mònica Olivares presenta la proposta d’un pare de l’escola de fer-ho cada any a
una escola diferent.
L’Stella explica que la sala municipal queda insuficient per la cabuda dels pares i que
els nens puguin ensenyar el treball que han fet còmodament. Van fer un sondeig entre
pares i van contestar 580 persones. Els nens han d’anar al lavabo contínuament, ferho per cicles no és bo perquè marxa el clima de la unió.
La Maite explica que la feina que hi va haver per organitzar els assajos entre les
escoles va ser molta per acabar quedant la sala lliure. Les cadires, en haver-se de
repartir, van ser insuficients.
L’Aina, com a mare, diu que el concert del St. Martí va anar molt bé.
La regidora diu que a títol econòmic va suposar una duplicitat dels recursos pel que fa
al so. El confetti, els recursos, tot, està destinat a la festa, no a cada escola de manera
particular.
El Lluís Llovet diu que ells ja tenen clar que s’han de fer dos concerts i que això els
funciona.
L’Stella Pujol explica que també fan dos concerts. Un per a alumnes i un per a
famílies. Com a fet positiu diu que ja que ara tindran menys alumnes, se suposa que
no hi haurà tants problemes.

_____
Rbla. Francesc Macià, 59 08358 Arenys de Munt Tel. 93.793.7980 Fax. 93.795.0630 e-mail: ajuntament@arenysdemunt.cat

A

J

U

N T

A

M

E

N T

d’ARENYS DE MUNT
El Lluís diu que enguany hi havia molts nois de l’Institut, amb moltes ganes i que no
tenien pressa per marxar, cosa que agraeix.
L’Stella diu que també hi ha anat nois de l’institut, a la tarda del divendres. Va ser un
acord entre el sr. Manzano i ella.
La regidora comenta el tema de les línies de P-3. Explica que des de la direcció de
Serveis Territorials ens van citar i van confirmar que el Sobirans seria una escola d’una
línia i el Sant Martí de dues. Explica la trajectòria pel que fa al cens i la baixada que hi
ha hagut en els darrers anys com a argument del departament. Volent establir una
sistemàtica el criteri que preval és el dels germans i evidentment que si el Sant Martí té
més alumnes hi ha més propensió a germans.
La sra. Olivares pregunta si aquesta decisió és inamovible.
L’Stella diu que van demanar una mica d’equitat a la reunió amb el departament i el
Centre. Però explica com el Departament va fer un estudi del possible creixement fins
d’aquí a molts anys i sembla que no serà possible obrir properament la segona línia.
Des de l’escola es pensa que amb això no es respecten les famílies.
Les dates de preinscripcions són del 30 de març al 7 d’abril.
Les portes obertes es concreten per part de tots els centres: el Domènec Perramon ho
vol fer el 12 de març, però queda per confirmar.
El Sobirans, el 13 de març i el St. Martí el 12 de març.
El sr. Manzano felicita els dos centres per la promoció que ara ha començat el primer
de batxillerat, perquè hi ha hagut un 95% d’aprovats al primer trimestre i és una
promoció molt maca i bona.
5.- Reserves sala municipal
Els centres no tenen encara el llistat.
L’Stella diu que la festa de final de curs la faran a l’escola el dia 11 de juny però en cas
de pluja volen reservar la sala.
Aula de música: necessiten l’escorxador els dies 15-16 i 17 de juny.
La setmana del 16 al 20 de maig volen fer un cicle d’audicions dels alumnes a can
Borrell.
Dissabte tarda 18 de juny i diumenge matí 19, concerts final de curs Sala Municipal.
A més, la Trobada de Corals es podria fer amb professors participant també en alguna
peça.
La regidora comenta que aquest any hi ha molta activitat musical al poble. Dia 8 de
juliol Liceu a la fresca.
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d’ARENYS DE MUNT
El Festival de Sta. Florentina es farà a Arenys de Munt, perquè ha canviat la ubicació
per part dels organitzadors.
Als jardins de can Borrell, els diumenges al matí hi haurà concerts-vermut.
Els concerts de música mediterrània de Can Jalpí es faran al juny.
6.- Obres i inversions.- La regidora ja té contactes fets amb els diferents centres per tal
d’anar fent la previsió de despeses en inversió i les rutinàries de manteniment.
7.- Revista.- Decidir quants números es fan a l’any.
Lluís comenta que ja l’any passat va dir que abans de les preinscripcions aniria bé i
l’altra a final de curs, amb les activitats fetes i anunci de les finals.
Ara mateix no caldria fer-ne cap, perquè recentment ja ha sortit el darrer número.
S’acorda que se’n farà una cada any, i que la corresponent al 2016 sortirà pel juny.
El sr. Manzano proposa que la de final de curs hauria de canviar el format. I que potser
s’hauria d’ampliar l’espai destinat a cada escola. Se li explica que el fet de limitar és
perquè hi hagi una mica de síntesi de cada escola i la quantitat d’informació sigui
similar.
Es planteja quin és l’objectiu de la revista i es parla que la de la preinscripció potser no
caldria, perquè la informació no canvia massa.
Hi ha diverses opinions sobre el moment de publicació de la revista. El 2016 es farà
només la de juny. A partir del 2017 es farà una al gener de cara a la preinscripció amb
notícies del moment.
La caseta amagada demana poder saber-ho amb anticipació, tant quan es vagi a
publicar com a l’hora de repartir.
7.- Precs i preguntes.Acaba a les 19’38 h
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