A Arenys de Munt, el dia 6 de juny 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)
Lluís Campasol (representant del PDeCAT)
Núria Paituví (representant de la CUP)
Representants de centres educatius
Mercè Fugasot (docent de l’Escola Sant Martí)
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans)
Susana Sánchez (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)
Annabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon)
Dulce Díaz (presidenta de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon)
Tere Salvà (representant de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon)
Sara Roura (representant del Consell Escolar de l’Institut Domènec Perramon)
Aitana Dellonder (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
Marga Galofré (representant de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada)
Gemma Galobart (representant de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada)
Cleofasa Martínez (directora de l’Aula de Formació d’Adults Enric Camón)
Mònica Torras (representant dels alumnes de l’Aula de Formació d’Adults Enric
Camón)
Rosa Conesa (directora de l’Aula de Música AdM)
Muntsa Coscojuela (representant Ampa escola Sobirans)
Alba Colomer (Presidenta AMPA Escola St. Martí)
Excusen la seva assistència:
Lluís Llovet (director de l’Escola Sant Martí)
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí)
M. Àngels Salichs (Escola Bressol La Caseta Amagada)
No assisteixen representants d’alumnes de l’Institut Domènec Perramon perquè estan
preparant les PAU.
Fina Rossell hi assisteix com a convidada per part de la CUP.
Fa de secretària Alícia Muns.

1: Lectura i aprovació acta sessió anterior
La regidora d’Ensenyament, Sra. Tònia Vila, explica que, atès que es va aprovar el nou
reglament i estatuts del Consell d’Ensenyament i seguint la directiva del departament,
hi ha més gent que forma part del Consell, sobretot per part dels representants de
docents i de pares i mares a l’escola bressol i per part d’alumnat a l’Institut i de l’AFA
Enric Camón.
2: Matriculacions per al curs 2018-2019
La Sra. Vila explica que el Departament ja va advertir que l’índex de nens i nenes de P3
era molt baix i que l’oferta inicial eren dues línies, una a l’Escola Sant Martí i una a
l’Escola Sobirans. En funció de les matriculacions de cada centre es dotaria amb una
nova línia o no. Finalment, la tercera línia correspondrà a l’Escola Sant Martí perquè ha
tingut 37 inscripcions i l’Escola Sobirans 23.
Matriculacions per al curs 2018-19:
-

Institut Domènec Perramon: 1r d’ESO: 80; 2n d’ESO: 1; 3r d’ESO: 1; 4t d’ESO: 1;
1r de BAT 27.
AFA Enric Camón: encara no s’ha començat la matriculació.
Aula de Música AdM: s’estan fent les prematriculacions.
Escola bressol La Petjada: de moment hi ha tres aules de 17 a P2.

La Sra. Conesa comenta que la Regidoria d’Esports no dona a conèixer els horaris de
les entitats esportives i això fa que alguns alumnes es plantegin massa tard si
s’inscriuen a l’Aula de Música. La Sra. Vila li aclareix que les activitats esportives que
organitzen els clubs no depenen de l’Ajuntament, però es comunicarà la seva
observació a la Regidoria d’Esports.
3: Festius locals i dies de lliure disposició
Els festius locals aprovats per Ple per al 2019 són els dies 8 i 11 de novembre, durant la
Festa Major de Sant Martí.
Les propostes de dies de lliure disposició per al curs 2018-2019 són:
-

Escola Sant Martí: 7 desembre (divendres), 2 de novembre (divendres), 4 de
març (dilluns de Carnaval).

-

Institut Domènec Perramon: 7 de desembre i 4 de març. El seu Consell Escolar
va acordar el 4 de febrer.
Escola Sobirans: 7 de desembre i 4 de març i o bé 1 de febrer o 4 de febrer.

Des del col·lectiu docent es pensa que s’hauria de pensar en els nens i no en les
famílies. La recomanació del Departament és de fer un dia cada trimestre. Hi ha
opinions diverses. També es parla que aquest curs passat hi ha hagut molts festius en
dilluns i per això es proposa fer algun divendres.
S’acorden com a dies de lliure disposició el 7 desembre (divendres), el 8 de febrer
(divendres) i el 4 de març (dilluns de Carnaval).
4: Manteniment i inversions als centres escolars any 2018 i pressupost participatiu
2018
La Sra. Vila comenta que s’invertiran 18.000 euros de pintura a l’Escola St. Martí.
L’edifici és antic i emblemàtic, però amb dificultats afegides derivades del pas dels
anys. També s’hi ha de canviar el linòleum de l’aula de psicomotricitat.
En el cas dels parcs infantils, enguany es destinaran 30.000 euros per a renovació de
tots. S’està fent la pista. Es posarà un sorral. Es canvia la guingueta de lloc. Es posaran
cistelles de bàsquet per als més petits als patis de les escoles.
Es muntarà un skate park al costat de la piscina.
S’ha rebut una subvenció arran de dues auditories que van fer la Generalitat i la
Diputació, el resultat de les quals posa de manifest que l’edifici de l’Escola Sant Martí
té deficiències greus en les instal·lacions elèctriques. El cost total de la inversió és de
102.000 euros i s’han rebut 50.000 euros de subvenció per destinar a aquesta actuació
(50% del cost total). Com que s’ha de licitar per l’elevat cost de la inversió, potser serà
una mica just que la totalitat de la inversió es pugui fer durant l’estiu però s’anirà fent,
encara que sigui en caps de setmana. Aparentment no es veurà aquesta inversió, però
és important solucionar el problema.
A l’Escola Sobirans s’arreglarà el sistema de reg. La brigada jove arreglarà la tanca. Les
cortines es faran el curs que ve.
Es manté la dotació en serveis de logopèdia, que aquest any serà de 2.500 euros per
cobrir el període de setembre a desembre de 2018.

5: Revista d’ensenyament 2018
La Sra. Vila ensenya la prova de la darrera versió de la revista d’ensenyament.
Comenta que és molt atractiva i agraeix la feina que es fa des dels centres i les AMPA.
Aclareix que malgrat establir un calendari sempre hi ha endarreriments. L’objectiu és
que es pugui repartir a mitjan juny, i això fa que potser no totes les modificacions
s’hagin pogut tenir en compte. Els endarreriments costaran uns 300 euros de més. La
revista arribarà sobre el dia 15 de juny.
La Sra. Stella Pujol diu que el marge de temps s’hauria de revisar. La Sra. Vila aclareix
que hi ha centres que han anat massa tard i això ho ha fet endarrerir. S’acorda que, de
cara a l’any que ve, s’avançaran els terminis de lliurament.
6: Informacions AFA Enric Camón
La Sra. Cleo Martínez explica que avui s’ha contactat amb la Sra. Cotet (responsable de
les aules d’adults del Departament d’Ensenyament) i l’AFA Enric Camón ha superat
l’avaluació. Hi ha 170 alumnes i el balanç és molt positiu. Es parla que en el tema
d’anglès hi ha una doble oferta, per part de l’AFA i per part de l’Institut (escola adscrita
a l’EOI de Calella). Això farà que els alumnes joves es derivin a l’Institut i els més adults
a l’AFA.
La Sra. Vila diu que l’oferta formativa de l’AFA a Arenys de Munt és molt interessant i
engloba molts estudis que a la resta de pobles del voltant no s’ofereix.. Explica que el
francès no ha tingut demanda, per tant, no s’imparteixen classes d’aquest idioma.
La Sra. Martínez creu que la visibilitat de l’AFA al poble és insuficient. Diu que hi ha
persones immigrades que necessiten parlar el català.
La Sra. Vila explica que el curs que ve s’engegarà de nou el tema de les parelles
lingüístiques, per resoldre aquest problema amb els immigrats.
La Sra. Mercè Fugasot pregunta si es farà el nivell D (C2) de català i se li diu que cada
any surt en oferta, però no s’acaba d’omplir mai i no es pot obrir el curs.
7: Informacions Aula de Música
La Sra. Rosa Conesa explica que enguany s’ha iniciat el projecte “música en família”
amb l’escola bressol La Petjada. L’altra novetat és l’inici del curs de ball lindy hop; es fa
a l’Escorxador i un divendres al mes es balla allà mateix.

La Sra. Vila explica que any rere any va creixent el nombre d’alumnes, sobretot
d’adults (uns 50) i de pobles del voltant. Les 4 big bands estan integrades per alumnes
d’Arenys de Munt, de diverses edats.
La Sra. Vila comenta que l’espai de l’Escola Sant Martí és poc adequat per fer-hi
música. Es perd molt el temps preparant i desant instruments. Explica que es va
demanar a la Diputació un projecte d’arranjar l’Escorxador i com a inversió suposava
uns 900.000 euros. L’edifici no és adequat: no hi ha aïllament, s’ha d’ampliar... però en
no tenir pressupost per portar-lo a terme i donat que després de l’estiu s’iniciaran les
obres del centre cívic, s’ha optat per utilitzar la segona planta del centre cívic per
instal·lar-hi l’escola de música. Hi haurà un estalvi de diners i possiblement el curs
2019-2010 es pugui començar a l’escola nova. La regidora ensenya el plànol de la
planta.
Pel que fa a les entitats que actualment estan ocupant espais al futur centre cívic, la
Sra. Vila explica que les carrosses de Reis es traslladaran a una nau industrial. A la
planta baixa hi haurà la zona de recepció, despatxos per a entitats i aules per a cursos,
jornades, reunions... També hi haurà consergeria i bar. A la tercera planta hi haurà
auditori, aula de pintura, aula de gimnàstica i psicomotricitat i petita cuina
(pràcticament tots els centres cívics tenen cuina, que permet fer molts tipus
d’activitats).
La Sra. Vila explica que a Arenys de Munt hi ha moltes mancances en equipaments;
l’Escola Sant Martí actualment acull moltes activitats destinades a nadons, a pares... i
per aquest motiu s’ha pensat fer-ho tot a l’edifici del centre cívic, que estarà més ben
equipat.
8: Jornada de benvinguda del nou curs al setembre
Es farà el dijous 6 de setembre a la 1 del migdia a la Sala Municipal.
9: Repàs necessitats festes final de curs
L’Institut Domènec Perramon demana la piscina per als dies 19, 20 i 21 de juny a un
euro per persona. Demanen la possibilitat d’obertura a les 9 del matí i hi estaran fins a
la 1 del migdia (trucaran per dir la quantitat d’alumnes).

L’Escola Sobirans pregunta si es pot posar un tendal gran al pati exterior per a la festa
de fi de curs, i la regidora li diu que no pot ser per un tema normatiu i de seguretat, ja
que és massa gran.
11: Altres temes
L’àrea de medi ambient dona uns portaentrepans Boc’n’Roll, que aniran destinats a
infantil i primària. La Sra. Vila pregunta si a l’Institut els farien servir i se li diu que sí. Es
mirarà si en sobren 80 per donar als alumnes de l’Institut.
Camí Segur: se senyalitzarà de manera visible la campanya per a un camí segur cap a
les escoles, amb un criteri unificat. Es posarà un panell a l’Institut, un a l’escola bressol
i un a l’Escola Sant Martí i escola sobirans.
A l’Escola Sobirans s’ha de reforçar la senyalització (direcció prohibida de baixada), ja
que els conductors no ho veuen o ho obvien expressament.
A l’Institut proposen d’avançar el pas de vianants o afegir-ne un altre davant de l’altre
semàfor.
Projecte 50/50: la Sra. Vila demana confirmació de la continuïtat d’aquest projecte i les
escoles diuen que sí, i aquest any s’hi afegirà l’Institut. És un projecte que fomenta
l’estalvi energètic pel que fa a climatització, llum, reciclatge...
Recordatori dia 21 de juny: Dia Internacional de la Música
Recordatori de l’exposició de l’Institut “Nosaltres fem la història”: amb el crèdit de
síntesi dels nois i noies de 1r d’ESO fan maquetes, que s’exposaran del 15 de juny al 17
de juny. Els alumnes exposaran com ho han fet.
Recordatori del 12 de juny; proclamació del guanyador de la Beca Carles Capdevila al
CosmoCaixa: l’Institut Domènec Perramon s’hi va presentar amb el projecte “Nosaltres
fem la història” i ha quedat nominat com a finalista. La idea del projecte és fer un
laboratori d’història i de comú acord amb l’arxiu històric municipal. Es van buscant
fonts històriques i es va teixint la història amb documents escrits.
Temes de gènere: una mare de l’escola La Petjada pregunta si durant l’estiu es farà
alguna campanya per parlar d’aquests temes i del respecte. La Sra. Vila diu que s’inclou
sempre en els programes de festa major un protocol sobre aquest aspecte. L’Institut
diu que des de la Regidoria d’Igualtat (Sra. Marta Mejías) es fa una formació i xerrades
als alumnes.

La Sra. Stella Pujol diu que també ho volen iniciar i ja han parlat amb Igualtat de
Gènere.
La Sra. Aitana Dellonder comenta que, així com l’any passat van marxar molts alumnes
a altres pobles i es va considerar que era un fet puntual, enguany només han marxat
dos alumnes, i el motiu és perquè són germans d’altres nens que ja van a aquestes
escoles de fora. Per tant, es pot confirmar que va ser un fet puntual. La Sra. Vila diu
que, de tota manera, s’han de continuar fent campanyes i no defallir.
La Sra. Tere Salvà diu que els mateixos pares han de promoure les escoles locals. La
Sra. Vila explica que des de l’Ajuntament fa anys que això es comenta i es treballa. El
Sr. Joan Duran comenta que, malauradament, sempre es fa ressò d’allò dolent en lloc
del que és positiu.
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent
2/4 de 8 del vespre del dia assenyalat al començament.

