A Arenys de Munt, el dia 31 de maig de 2017, 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)
Violeta Xinxó (representant del PDeCAT)
Maria Ballester (CUP)
Representants de centres educatius
Lluís Llovet (director de l’Escola Sant Martí)
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí)
Anna Artigas (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sant Martí)
Ernest de la Asunción (AMPA de l’Escola Sant Martí)
Rosa Blasco (cap d’estudis de l’Escola Sobirans)
Sonia Olivares (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sobirans)
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon)
Aitana Dellonder (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
M. Àngels Salichs (directora de l’Escola Bressol La Caseta Amagada)
Cleofasa Martínez (cap d'estudis de l’Aula de Formació d’Adults Enric Camón)
Rosa Conesa (directora Aula de Música)
Excusa la seva assistència: Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans).
Fa de secretària Alícia Muns.
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior
Es realitzen un parell d’esmenes a l’acta anterior i s’aprova per unanimitat.
2.- Dades d’inscripcions del curs 2017-2018
Estem en període de matriculació. Divendres surten les llistes definitives. Ja tenim uns
primers números:
Escola Sant Martí: 41 i té 7 vacants
Escola Sobirans: 25 i cap vacant
La regidora comenta que s’està plantejant el desdoblament del primer curs de primària
a l’escola Sobirans.
La Petjada: 46
La Caseta Amagada: 18
La regidora explica que la Comissió de Garanties, que recull les preinscripcions dels
diferents centres del Maresme, es va reunir fa uns dies a Pineda de Mar i el resum que
correspon a Arenys de Munt és el següent:

Escola

Relació d’oferta, sol·licituds i vacants de P3
Oferta
Sol·licituds Vacants
Total
sol·licituds

Vacants
totals
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Sant
Martí
Sobirans

46/4

35/2

11/2

37

13

23/2

33/0

-10/2

33

-8

P3 ARENYS DE MUNT
Oferta: 75

Sol·licituds: 70

Vacants: 5

L’Escola Sant Martí ha rebut 35 sol·licituds ordinàries i 2 sol·licituds nee. Poden entrar
totes les sol·licituds rebudes. Acollirà les sol·licituds desplaçades de l’Escola Sobirans
que l’han demanada en segona opció.
L’Escola Sobirans ha rebut 33 sol·licituds ordinàries. Poden entrar 25 sol·licituds i les 8
restants s’assignaran a la segona opció demanada, majoritàriament l'Escola Sant
Martí.
Relació d’oferta, sol·licituds i vacants de 1r ESO
Escola
Oferta Sol·licituds Vacants
Total
Vacants
sol·licituds
totals
Institut
80/6
85/1
-5/5
86
0
Domènec
Perramon
1r ESO ARENYS DE MUNT
Oferta: 86

Sol·licituds: 86

Vacants: 0

L’Institut Domènec Perramon ha rebut 85 sol·licituds ordinàries i 1 sol·licitud nee, 3
fora de termini. Entraran totes les sol·licituds. Quedaran 0 vacants.
La regidora comenta que algunes famílies l’han anat a veure manifestant la seva
inquietud per no poder inscriure els seus fills al Sobirans i ella ja ha estat en contacte
amb la inspectora per parlar d’aquest tema. Les famílies també han enviat cartes a
Serveis Territorials. Aquesta reivindicació es repeteix cada any. La proposta de ‘escola
Sobirans és que la tercera línia d’Arenys de Munt cada any sigui en un centre diferent
o on hi hagi més demanda de sol·licituds o preinscripcions. Comenta que l’any passat
la direcció dels centres territorials no ho veien bé. Aquest any, en canviar la direcció
dels SSTT, estan més oberts; un cop estigui la matrícula tancada i sempre de cara a
l’any vinent. Comenta que el departament vol dotar de més personal els centres i així
poder fer desdoblaments si convé. La directora de l’Escola Sobirans ha de parlar amb
el Departament per fer aquesta demanda de més recursos humans.
La Sra. Sònia Olivares diu que aquest any no hi ha hagut tanta diferència
d’inscripcions entre un centre i el fet que la 3a línia del poble vagi la tingui el Sant
Martí, no els permet créixer com a escola. Aprofiten el Consell per tal que es faci
alguna acció. Volen tornar a plantejar el tema i, si pot ser, de cara a aquest curs vinent.
La regidora d’Ensenyament diu que des del Departament li van comentar que hi ha
diversos elements que s’han de tenir en compte. Es compromet a anar amb la
directora de l’escola a fer una visita al Departament.
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El Sr. Lluís Llovet comenta que no es tracta de repartir línies sinó de mirar
l’empadronament. Així es pot veure si remunten les inscripcions i ja es podran
preveure dues línies a cada centre.
La regidora d’Ensenyament diu que ja mirarà els propers dies com es va
d’empadronaments i naixements.
La Sra. Maria Ballester pregunta si l’acord del departament ha estat que malgrat no
s’atorgui la segona línia sí que s’augmentaran els recursos. La Sra. Vila diu que ho
confirmarà.
Hi ha un afegit: diversos nens de P-2 que marxen fora. De la llar d’infants La Caseta
Amagada sembla ser que dos o tres, però de La Petjada disset nens van a centres de
fora d’Arenys de Munt. La majoria és perquè els pares havien anat al col·legi La
Presentació. Aquest fet és perjudicial per les escoles d’Arenys de Munt.
La Sra. Ballester pregunta com es veu aquesta proposta de fer anys alternatius i el
director de l’Escola Sant Martí manifesta que no ho veu bé. La regidora comenta que
és una decisió que ha de prendre el departament.
La presidenta de l’AMPA de l’Escola Sant Martí, la Sra. Anna Artigas, diu que això
d’anar a centres de fora a vegades respon a modes. El Sr. Lluís Llovet i la Sra. Tònia
Vila proposen fer pedagogia i defensar els centres d’Arenys de Munt. Treballar en
aquest sentit pot ajudar a aconseguir la línia que falta a l’Escola Sobirans.
3.- Festius locals i dies de lliure disposició
La Festa Major de Sant Martí serà el dia 10 de novembre i la Festa del Remei el 9
d’abril de 2018
Pel que fa als dies de lliure disposició, les propostes de les diferents escoles són:
-

Escola Sant Martí: 7 de desembre, 30 d’abril i 13 d’octubre
Escola Sobirans: igual
Institut: 30 d’abril, 7 de desembre i 12 de febrer
La Petjada: igual que Sant Martí i Sobirans

S’acorden com a dies de lliure disposició el 13 d’octubre, el 7 de desembre de 2017 i el
30 d’abril de 2018
4.- Manteniment i inversions als centres escolars
La regidora d’ensenyament comenta que hi ha molt de manteniment a les escoles:
ferreteria, portes trencades, vidres, calderes, protectors portes, vàlvules de seguretat,
suro, pintura... De 15.000 € que hi havia al pressupost, a hores d’ara queden 4.000 €.
Pel que fa a inversions, encara no es pot dir una quantitat que l’Ajuntament podria
destinar a equipaments escolars fins a saber el romanent de l’any passat.

_____
Rbla. Francesc Macià, 59 08350 Arenys de Munt Tel. 93.793.7980 Fax. 93.795.0630 e-mail: ajuntament@arenysdemunt.cat

El Sr. Lluís Llovet demana saber si a l’Escola Sant Martí es farà alguna de les
actuacions que la Diputació ha proposat, després de la visita d’un tècnic, i la regidora
diu que es mirarà d’anar dotant els pressupostos anuals per anar-ho fent per fases.

5.- Revistes
La regidora Sra. Tònia Vila ensenya una prova de la revista d’ensenyament. Li falta
alguna fotografia, però en principi diu que de cara al dia 15 de juny ja estarà impresa.
La Sra. Àngels Salichs demana poder fer-hi una ullada perquè els dos anys anteriors
la impremta s’ha equivocat amb fotografies. La regidora diu que enviarà el PDF perquè
el revisin, però que no s’hi poden fer massa canvis.
6.- AFA Enric Camón
La regidora d’Ensenyament explica que aquest any ha fet 25 anys del naixement de
l’Aula de Cultura. Fa uns dies es va fer un acte molt emotiu per homenatjar el Sr. Enric
Camón, el regidor (difunt) que en va ser el precursor, amb presència de tota la seva
família.
La Sra. Vila explica que en aquests moments hi ha 160 alumnes, que s’ha fet el
traspàs de la gestió a GUSAM i que la proposta és créixer, consolidar i continuar en
aquesta línia.
Explica també que des que hi ha una direcció i un equip hi ha una relació molt més
fluïda entre el professorat i amb l’Ajuntament mateix.
La Sra. Cleofasa Martínez, cap d’estudis de l’Aula de Formació, explica que el que ha
anat molt bé són les pràctiques amb alumnat, una iniciativa que no s’havia fet mai.
7.- Aula de Música
La Sra. Rosa Conesa, directora de l’Aula de Música, explica que hi ha 130 alumnes i
que el problema més gran és la ubicació, perquè en una escola de primària no és el
millor lloc.
Explica que la Diputació farà un avantprojecte de l’escola de música nova a
l’Escorxador. Prèviament s’haurà d’arranjar el Centre Cívic (Hotel d’Entitats) on s’hi
traslladaran els joves. Així s’alliberarà més espai a l’Escorxador per a grups de música.
La regidora explica com està ara l’edifici i com serà en el futur, amb una ampliació per
darrere.
Hi haurà aules de diferents mides, un auditori, una sala polivalent... Ja tenim
l’avantprojecte i ara es demanarà el projecte executiu. Així, quan hi hagi diners es
podrà tirar endavant.
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La Sra. Cleofasa Martínez demana on es posarà el Centre Cívic: la regidora li aclareix
que a Can Maiol de la Torre. S’està buscant ubicació per a les carrosses. La idea és a
la planta baixa, recepció i casal de joves; la primera planta, espai polivalent per fer
concerts i teatre, i la planta del mig per a entitats. No seran locals individuals, sinó que
seran espai compartits amb armaris per a les entitats. S’han visitat 9 centres cívics,
entre ells els de Mataró i Granollers, i s’està treballant en aquesta línia de facilitar
sinèrgies entre les entitats.
Hi ha satisfacció perquè s’inscriuen molts nens de pobles de fora. Ha començat un
grup de cant coral en anglès (alumnes d’edat de primer d’ESO).
L’Anna Artigas diu que l’Aula de Música funciona molt i molt bé.
8.- Modificació del Reglament del Consell Escolar
La Sra. Tònia Vila diu que el reglament que hi ha ara és del 1988, amb modificacions
posteriors. Encara està fet a màquina i no s’hi contempla l’escola bressol... Diu que
durant un any ha estat treballant en un esborrany, seguint unes pautes molt clares que
ha obtingut d’un model de Diputació i reglaments d’altres centres. Diu que les pautes
són molt clares i proposa que revisin l’esbós que ha preparat i els passarem l’antic.
Si volen fer aportacions, seran benvingudes. Després ho passarà als grups polítics i
finalment ho aprovaria el Ple. Durant el mes de juny es proposa fer la darrera revisió.
9.- Jornada de benvinguda del nou curs
La regidora, recollint la proposta de diferents centres, decideix fer-ho el dia 6 de
setembre a 2/4 de 2. Convida també les AMPAs. La Sra. Àngels Salichs diu que no
vindrà, tot i que mai l’han convidat.
10.- Repàs necessitats festes finals de curs
L’Anna Artigas comenta que aquest any s’ha aconseguit no coincidir les celebracions
de tots els centres el mateix cap de setmana. Així, parlant, tothom pot assistir a tot
arreu i per al material també va bé. S’han posat d’acord amb l’Aula de Música,
centres...
La Sra. Sònia Olivares demana saber si tot el material que han demanat per a la fitxa
de final de curs és correcte i es queda que es comprovarà que sigui així.
21 Sant Martí, Sala Municipal equip de so i cadires
16 pares de sisè
17 Sala per si plou (Sobirans)
La regidora pregunta per la bicicletada i diuen que la faran més endavant.
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11.- Pressupost participatiu

La Sra. Tònia Vila explica que per pressupost participatiu hi ha destinats 5.000 euros
per a contractacions de logopèdia i que s’ha de decidir com es pot gestionar. Vol saber
dels centres quins estan oferint logopèdia: Sobirans i Sant Martí.
Pregunta com s’ho fan: el Sr. Lluís Llovet diu que hi ha alumnes que tenen beca i van
a visites privades. A l’Escola Sant Martí hi ha 2 dies a la setmana que ve una
logopèdia externa a un preu reduït, sessions de ½ h més o menys, en hores no
lectives.
A l’Escola Sobirans tenen 7 nens i ho gestiona l’AMPA.
A l’Escola Sant Martí ho va començar l’AMPA i s’ha anat mantenint.
La Sra. Tònia Vila diu que la proposta és que la logopeda facturi a l’Ajuntament.
Es tractaria de poder allargar el màxim el servei de logopèdia de cara al curs que ve, i
això es mirarà comptablement. Els centres passaran informació del cost actual del
logopeda per calcular per quan donarien els 5.000 euros.
El Sr. Ernest de la Asunción proposa que s’obri a altres pares, que potser ara no
poden però si ho sabessin hi tindrien accés.
El Sr. Joan Duran i l’Escola Bressol La Petjada demanen incorporar-se al servei.
12.- Precs i preguntes
La Sra. Rosa Conesa diu que els geganters els demanen sovint que es creï una
cantera per fer acompanyament als gegants quan fan les cercaviles.
La Sra. Sònia Olivares diu que es va parlar de fer una extraescolar de gralla però la
compra d’instruments suposa molta despesa.
El Sr. Lluís Llovet diu que ja es va intentar també fa uns anys, però tampoc no va tirar
endavant.
La Sra. Rosa Conesa diu que s’hauria de buscar la fórmula per poder-ho aconseguir.
No es tracta de fer una oferta de curs de gralla, sinó enfocar-ho més a fer sortides amb
els gegants.
El Sr. Joan Duran diu que aquesta nit, per exemple, hi haurà una colla de nanos que
tocaran música després de la representació dels Pastorets.
Es queda que un dia es parlarà consensuadament.
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A l’Escola Sobirans van arribar a crear una colla gegantera per poder portar els
gegants de l’escola, però no es van entendre amb els geganters d’Arenys de Munt i no
va fructificar.
La regidora recorda que es farà una única revista a l’any i al maig es demanarà la
informació.
La directora de l’Escola Bressol La Caseta Amagada, Sra. Àngels Salichs, recorda als
presents que aquesta escola està autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la
Generalitat des de l’any 1999 i explica que la inspectora, la Sra. Míriam Tomàs, li va
fer saber que la regidora, Sra. Tònia Vila, desconeixia aquest fet.
I, no havent-hi altres temes a tractar, s’acaba la sessió essent les 7 del vespre.
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