
 

A Arenys de Munt, el dia 28 de novembre de 2018, a les 18 hores, 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, Ensenyament i Festes) 
Marc Tarrés (representant del PDeCAT) 
 
Representants de centres educatius 
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí) 
Carme Gil (representant de l’AMPA de l’Escola Sant Martí) 
Bonaventura Comas (representant de l’AMPA de l’Escola Sant Martí) 
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans) 
Sonia Olivares (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sobirans) 
Muntsa Coscojuela (representant de l’AMPA de l’Escola Sobirans) 
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon) 
Dulce Díaz (presidenta de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon) 
Aitana Dellonder (directora de l’Escola Bressol La Petjada) 
Mar Sánchez (directora del Aula de Formació d’Adults Enric Camón) 
Àngels Salichs (directora de l’escola bressol La Caseta Amagada) 
Rosa Conesa (directora de l’Aula de Música AdM) 
 
Excusen la seva assistència:  
Alba Colomer (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sant Martí) 
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon) 
 
Fa de secretària Alícia Muns. 
 
 
1. Aprovació acta sessió anterior 
 
S’aprova després de fer-hi alguna esmena. 
 
 
2. Dades de valoració de resultats acadèmics del curs anterior 
 
Institut Domènec Perramon 
 
Estan satisfets dels resultats del curs passat. De 1r tots els alumnes van promocionar i 
només 9 van passar amb matèries pendents. De 2n tots van passar i 15 van quedar amb 
alguna matèria pendent. De 3r, igual que 2n; 3 s’han reorientat cap a prova accés a cicle 
formatiu i 2 han passat directament sense fer 4t. 



 

 
L’ESO la van assolir el 96%. Només repeteixen 2 alumnes. La majoria es van graduar al 
juny amb alguna matèria pendent, però els ha permès continuar endavant. 
 
Competències: a 4t d’ESO, el 91,5% va superar el català. El castellà el va superar el 86,4% 
(per sota de la mitjana). L’anglès el 84,2% (també per sota). Les matemàtiques el 89,8% 
(4 punts per sobre de la mitjana). 
 
Prova científico-tecnològica: les dades de què disposen no coincideixen del tot amb les 
del Departament, però sobre el 81,4% la superen i estarien per sobre de la mitjana de 
Catalunya. 
 
Batxillerat: a 1r hi havia 41 alumnes i 37 van aprovar al juny. De 2n, a la convocatòria 
ordinària de juny en van aprovar 26 i a l’extraordinària en van aprovar 33. A les PAU, 
n’hi havia 26 i a la convocatòria de juny va aprovar el 96,16%. 
 
Escola Sobirans 
 
A la promoció del curs passat, no es van assolir totes les competències. Hi havia alumnes 
amb dificultats (TDAH, dislèxia...). El català el van assolir sobre un 88%; les 
matemàtiques un 88.90% i medi natural un 90%. 
 
Recollint l’històric pel que fa a trajectòria, hi ha hagut una davallada pel que fa a 
comprensió lectora, escrita..., però en general la resta de matèries es va superant bé. 
Aquest curs es prioritzarà la part oral, que repercutirà en la part escrita, sobretot enfocat 
a l’anglès. 
 
Als alumnes de 6è s’incidirà en proves d’estadística, ja que surten resultats fluixos. 
 
La Sra. Vila pregunta si hi ha famílies que es neguin a autoritzar a fer proves per 
competències, però cap de les dues escoles té problemes en aquest sentit. De fet, 
comenta la Sra. Casquete que les proves de nivell de 3r són obligatòries i, com que són 
internes, fetes i revisades per la mateixa escola, no deixen de ser una prova més del dia 
a dia. Les que es fan a 6è, aclareix, són realitzades per personal extern a l’escola, es 
corregeixen des de fora i poden arribar a adquirir més importància com a diagnosi. 
 
Escola Sant Martí 
 
No hi havia una gran promoció, però s’han mantingut resultats. El seu fort són les 
matemàtiques (50%-60% de nens per sobre de la mitjana), ratllant l’excel·lència. El 
català va bé, per contra del castellà, en què estan només 1 punt per sobre. 
 



 

Aula de Formació d’Adults Enric Camón 
 
La Sra. Sánchez informa que els cursos que han aglutinat un major nombre de matrícules 
i d’ingressos són els de l’idioma anglès, amb 60 alumnes i 13.625 € ingressats. 
 
Els cursos de formació més elemental (instrumental i català bàsic) han comptat amb 65 
alumnes i no han reportat ingressos, atès que són gratuïts. 
 
Els destinats a l’educació secundària i grau mitjà han sumat 13 matrícules i uns ingressos 
de 931,50 €. Pel que fa als estudis de preparació per a l’accés a un cicle formatiu de grau 
superior i a la universitat, han estat 13 els alumnes inscrits, comptant que 5 persones 
s’han preparat únicament el català per presentar-se a les proves del certificat C1. Els 
ingressos generats per aquestes matrícules conformen el segon grup d’ingressos per 
ordre de volum, sumant 2.550 €. 
 
Aula de Música AdM 
 
No fan avaluació. Els resultats són molt bons. 
 
 
3. Valoració de l’inici de curs 
 
Institut Domènec Perramon 
 
El Sr. Duran explica que s’està fent el 2n de Batxillerat amb 41 alumnes. El Departament 
no ha duplicat la línia i s’ha fet directament des de l’Institut, que hi ha abocat els seus 
propis recursos. 
 
La Sra. Vila explica que durant els mesos de juny i juliol va estar intentant contactar, 
igual que el director de l’Institut, amb el Departament, però no va ser possible per 
demanar la segona línia a 2n de Batxillerat. 
 
Escola Sant Martí 
 
Tenen dos segons de 28 alumnes. Estan demanant també al Departament la línia, però 
de moment no se senten escoltats. 
 
La Sra. Vila diu que, si s’aprovés el pressupost de la Generalitat per al 2019, hi hauria 
7.000 professors més i un seguit de prestacions i concessions que anirien molt bé de 
tenir. 
 
Aula de Música AdM 



 

 
Aquest  curs tenen 30 alumnes més i poques baixes; ara ja són quasi 200 alumnes, amb 
projectes nous (musicoteràpia a la residència, música en família –format sessions 
trimestrals– i el cor en anglès). Aquest any afegeixen l’Escola Sobirans com a espai per 
ensenyar música. Hi ha un augment d’adults en matrícula nova. 
 
La Sra. Conesa explica que a Mataró hi ha una entitat/cooperativa que organitza jam 
sessions i concerts de petit format, i que sembla que els han convidat a participar-hi i hi 
col·laboraran properament. 
 
Escola bressol La Petjada 
 
Aquest any s’han obert les 8 aules, en lloc de les 6 que hi havia els darrers anys. Van 
començar 94 alumnes enfront dels 74 de l’any passat i se n’hi apuntaran 7 més. 
 
Aula de Formació d’Adults Enric Camón 
 
Hi ha 175 alumnes inscrits, però, per la tipologia d’alumnat, n’hi ha que van i venen. 
 
Escola bressol La Caseta Amagada 
 
Tenen 2 aules. Es mantenen. 
 
 
4. Revista educativa 2019. Programació del calendari 
 
Arran de les eleccions municipals que tindran lloc el 26 de maig de 2019, s’hauria de 
mirar d’avançar el calendari de lliurament de la informació i per això es delegarà a en 
Joan Lloret, que se n’encarregarà. S’avisarà cap a l’1 d’abril perquè vagin preparant-s’ho. 
Les fotografies es recomana que s’enviïn fora del text. 
 
 
5. Reserves de la Sala Municipal durant el curs 2018-2019 
 
La Sra. Vila explica que a partir del mes de gener el Centre Moral començarà les obres 
de rehabilitació de l’edifici i ha demanat la Sala Municipal per a la realització de les seves 
activitats ordinàries. La Sra. Vila ja els va advertir que hi havia unes activitats fixes i 
s’intentarà respectar, però tot i així seria interessant saber quines dates es volen 
reservar per part de les escoles. S’indiquen les següents: 

• Escola Sant Martí: 23 d’abril al matí, 28 de maig al matí i 21 juny al matí. 
• Escola Sobirans: 15 de juny a la tarda, en cas de pluja (festa de final de curs). 
• Institut Domènec Perramon: teatre en anglès el 28 de gener al matí. 



 

• Aula de Música AdM: 16 de juny al matí (concert). 
 
La Sra. Vila comenta que està disponible l’edifici El Mercat, espai molt polivalent, i que 
es pot reservar quan calgui a través de la Rosa Romero. 
 
 
6. Estat de les inversions pendents. Pressupost Participatiu 2019 
 
La Sra. Vila explica que l’arranjament de les goteres de les dues escoles ha estat molt 
complicat de fer, ja que mentre plovia no s’hi podia actuar, i el fet de ser una tardor tan 
plujosa ha dificultat que l’empresa hi pogués treballar. Avui s’ha anat a l’Escola Sant 
Martí, per fi, i s’està a l’espera de la resta d’actuacions a les escoles Sant Martí i Sobirans. 
 
Durant les vacances de Nadal, s’instal·larà la barana de l’escala i s’arranjarà el terra de 
l’aula de psicomotricitat. 
 
En relació a la inversió sobre l’enllumenat i instal·lacions elèctriques, la regidora informa 
que s’ha presentat una empresa i ara estem en període d’al·legacions. Un cop resolt, 
caldrà parlar amb l’empresa per la sistemàtica i temporització de treball. 
 
Inversions pendents a l’Escola Sobirans: tancar l’hort, sistema de reg (Pressupost 
Participatiu), plantar arbres al pati, taules de pícnic i cortines a infantil –P3, P4 i P5– (any 
2019). Fan una queixa sobre els sorrals, que no estaven a punt. 
 
A l’Institut els molesta el mur posterior de l’edifici perquè amb la pluja abundant 
d’aquesta tardor està ple d’humitats. Han aconseguit resoldre un tema del gas. 
 
La Sra. Vila explica ha demanat un pressupost per a l’Escola Sant Martí per posar una 
línia d’ADSL que permetrà ampliar el wifi, ja que actualment amb el del Departament no 
cobreix la demanda de l’Aula de Música i de l’AFA Enric Camón. 
 
La Sra. Dellonder parla d’un pas de vianants que havia sol·licitat a la zona industrial, 
perquè, quan els cotxes aparquen a la vorera del davant de la via principal del Torrent 
d’en Puig, hi ha molt de perill, perquè els cotxes corren molt. 
 
La Sra. Conesa també comenta el tema dels vidres trencats del local (gimnàs) de davant 
de l’edifici de l’Escorxador, que triguen molts dies a retirar-se. 
 
La Sra. Olivares recorda el problema dels cotxes que circulen per la riera de Sobirans 
contra direcció i també els ciclistes, i que havia demanat una tanca com la que hi ha a 
l’Escola Sant Martí. La Sra. Vila diu que és molt difícil posar-hi un tancat, encara que sigui 



 

provisional, ja que sempre està prohibit al trànsit. Diu que aviat es col·locaran els senyals 
del Camí Segur cap a l’Escola, a veure si això serveix per minimitzar el problema. 
 
Pressupost Participatiu: hi ha de termini fins al 30 de novembre. La Sra. Vila diu que es 
pot fer un recordatori a les famílies per demanar que votin necessitats dels centres. La 
Sra. Casquete explica que és molt difícil aconseguir entrar a l’aplicatiu, que dona molts 
errors i no s’aconsegueix votar fàcilment. Molts dels presents hi estan d’acord. La Sra. 
Casquete comenta que, en altres municipis, posant la data de naixement ja et deixa 
continuar i quedes identificat. El Sr. Comas diu que hi ha un problema amb el padró i 
aquest aplicatiu, que no estan en concomitància. 
 
7. Exposició “Escoles d’altres mons” 
 
La Sra. Vila explica que ha demanat l’exposició “Escoles d’altres mons” del fotògraf Kim 
Manresa. La tindrem dels dies 1 a 8 d’abril de 2019. Es pot fer un calendari de visites 
quan arribi el moment. Aniran arribant propostes de calendari al Joan Lloret. 
 
8. Torn de paraules 
 
Sobre les eleccions als Consells Escolars, a l’Escola Sant Martí hi ha hagut participació de 
69 pares, de 300 i escaig. A l’Institut, s’hi han presentat una vintena d’alumnes, xifra que 
està molt bé. A l’escola bressol La Petjada hi ha hagut 45 pares que hi han participat, 
perquè s’hi ha anat molt al darrere. 
 
La Sra. Vila recorda que el Consell del Poble va demanar que les escoles participin en 
algun tema relacionat amb el poble. L’Escola Sant Martí proposa que hi hagi una jornada 
de manteniment de jardí (a Can Borrell, per exemple). A l’Escola Sobirans, diu la Sra. Vila, 
amb el terreny de què es disposa, també es podria aprofitar per fer una jornada 
enfocada al civisme, sobre l’enjardinament de la riera. Es podria fer de cara a la 
primavera. 
 
El Sr. Duran comenta que hi ha 3 professors que s’estan formant per fer serveis a la 
comunitat, una nova assignatura. La idea és fer convenis amb centres del poble on es 
pugui anar a prestar serveis a la comunitat (Residència, Esplai, llegir contes a les 
escoles...). Hi hauria uns 70 nois/noies que haurien de fer 10 hores com a mínim de 
servei a la comunitat. El mes de juny s’hauria de tenir lligat el lloc on es vol fer l’estada 
(dirigit a alumnes de 3r d’ESO). 
 
La Sra. Sánchez proposa que s’afegeixin a aquests serveis les parelles lingüístiques. La 
Sra. Vila comenta que ara hi ha 12 aprenents i 3 voluntaris apuntats. Faltarien 9 
voluntaris. Quan s’arribin a igualar uns i altres, es farà un acte d’inici del projecte. 
 



 

La Sra. Pujol pregunta si l’Ajuntament subvenciona algun tipus d’activitat com les de la 
Sala Gòlem o el pàdel, per poder fer activitats els nens en horari lectiu. La Sra. Vila 
preguntarà si es pot mediar amb les empreses privades per aconseguir una rebaixa en 
el preu. 
 
 
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent   
dos quarts de vuit del vespre del dia assenyalat al començament. 
 


