A Arenys de Munt, el dia 14 de desembre de 2021 a les 6 de la tarda, es reuneixen a la
Sala Municipal les següents persones, que formen part del Consell Municipal d’Educació
o que actuen en representació de membres que no han pogut assistir a la reunió:
Representants polítics
Tònia Vila (regidora de Cultura i Educació)
Victòria Devesa (regidora de Junts per Arenys de Munt)
Representants de centres educatius
Lluís Llovet (director de l’Escola Sant Martí)
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí)
Carme Gil (Presidenta de l’AFA de l’Escola Sant Martí)
Elisenda Torrent (directora de l’Escola Sobirans)
Joan Juncà, Escola Sobirans (cap d'estudis)
Júlia Camacho (presidenta de l’AFA de l’Escola Sobirans)
Anna Ros (directora de l’Institut Domènec Perramon)
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon)
Agnès Pueyo (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
Patricia (AFA La Petjada)
Sandra Lara (mestra de l’Escola Bressol La Petjada)
Clara Coll (presidenta de l’AFA de l’Escola Bressol La Petjada)
Oliver Bravo (cap d’estudis del CFA Enric Camón)
Mònica Torras (representant de l’alumnat del CFA Enric Camón)
Rosa Conesa (directora de l’Aula de Música AdM)
Fa de secretària Alícia Muns.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. Valoració protocols COVID i estat de la pandèmia
La Sra. Vila explica que des de l’inici de la pandèmia rep correus del Departament
d’Educació informant dels casos positius per COVID i que aquesta darrera setmana s’han
incrementat moltíssim els casos positius a tres centres educatius, coincidint amb la
sisena onada, que és més transmissible. S’estan portant tots els protocols establerts.
Els directors ho corroboren, informant del nombre de casos i de les aules confinades.

A l’Institut Domènec Perramon tenen un alt índex de vacunació, tant de professorat com
d’alumnat. Ahir es van trobar un cas (germà del cas de l’Escola Sobirans) i sembla que hi
ha hagut informació diversa sobre si cal confinar o no, tant a l’Escola Sobirans com a
l’Institut.
3. Revista educativa 2022. Programació calendari
La Sra. Vila vol confirmar si es manté la sortida de la revista com els darrers cursos, és a
dir, a final d’any. Passat festes es farà un calendari per a l’elaboració de la revista i
l’enviament de la informació de cada escola i es farà arribar a les direccions.
Comenta que queda pendent posar nom a la revista. Cada escola ha fet propostes.
L’Escola Sobirans ha proposat La cirereta. L’Escola Sant Martí ha proposat El cocou i
Edumunt.
La Sra. Ros proposa que la revista pugui servir de plataforma per atraure nous alumnes
i, per tant, s’hauria de treure abans dels períodes de matriculació. Se li explica que atès
que el període de preinscripció és molt aviat, no hi ha temps material per poder recollir
tota la informació del que s’ha fet durant el curs escolar. Es proposa que durant el
període de preinscripció es donin exemplars de la revista sobrants del curs anterior.
El Sr. Llovet recorda que antigament n’hi havia dues de revistes, una amb aquesta
finalitat i l’altra a mode de memòria però era molta feina i es va desestimar.
El Sr. Juncà creu que, si es treballa i es fa un esforç per donar la informació adequada,
es pot aconseguir la fidelització de l’alumnat en els centres educatius d’Arenys de Munt.
El Sr. Llovet comenta que la casuística és molt variada i que sempre hi ha un 15% més o
menys de famílies que, per necessitats laborals o d’altre tipus, matriculen els seus fills i
filles a llocs diferents d’Arenys de Munt.
4. Represa de les activitats a la Sala Municipal
La Sra. Vila informa que, pel que fa a les cantades de Nadal, s’ha fet un canvi d’ubicació
per part de l’Escola Sant Martí. A causa de la COVID han pensat fer-ho a l’exterior com a
mesura de seguretat, a la pista municipal. S’ha desdoblat l’equipament de so, per tal que
l’escola Sant Martí pugui tenir també equip de so.
L’Escola Sobirans informa que ho han distribuït en molts grups per tal que només hi hagi
un màxim de 218 persones a la sala municipal. Ho han limitat a dos membres per unitat
familiar per alumne i cada torn tindrà una durada màxima d’una hora a l’interior.

El Sr. Juncà explica que els protocols COVID són molt canviants cada dia i que tots
aquests canvis són derivats de les dades epidèmiques i ens hi hem d’adaptar.
5. Estat de les inversions fetes i pendents
Aquest estiu hi ha hagut molta feina a l’escola bressol La Petjada. S’han tirat endavant
molts projectes endarrerits:
- S’ha acabat la cuina i els nens i nenes tenen menjar fet al moment.
- Enjardinament integral a tota l’escola.
- Reg automàtic i tanca.
- Plaques fotovoltaiques
- Pintura de la façana
A l’Escola Sant Martí s’ha fet l’ascensor, que encara s’ha de finalitzar.
De cara a l’any 2022, hi ha diversos projectes d’inversió previstos:
-

Enjardinament de l’Escola Sobirans.
Arranjament dels lavabos de les aules de P3 de l’Escola Sant Martí.
Inversió de 100.000 euros en plaques fotovoltaiques operatives a partir del
setembre (per obtenir energia per a autoconsum i l’excedent es ven a la xarxa).
La Sra. Vila explica que també és una eina molt pedagògica perquè es pot veure
en tot moment l’estat del consum mitjançant un aparell de TV posat al vestíbul
de l’equipament.
o Escoles Sobirans i Sant Martí.
o Policia.
o Nau brigada.
o CAP.

La Sra. Coll de L’AFA la Petjada demana, que atès que al carrer de l’escola bressol hi ha
molt de trànsit, si es podria fer una zona elevada per tal que els cotxes no puguin córrer.
La Sra. Vila informa que ja ha parlat amb el regidor de seguretat i que el més immediat
que es pot fer és col·locar una peça de goma al terra (tortuga) per a que serveixi per fer
aturar els vehicles.
La Sra. Camacho de l’AFA de l’Escola Sobirans comenta que preocupa la seguretat dels
equips informàtics o dispositius en períodes llargs davant els robatoris i proposa dotar
de càmeres de vigilància o búnquers els equipaments educatius. O buscar sistemes
dissuasius alternatius.

La Sra. Vila li explica que a finals del curs passat ja es van col·locar portes blindades a les
dues escoles de primària, però que estudiarà la possibilitat de posar una càmera en
algun punt de l’Escola Sobirans.
La Sra. Torrent, directora de l’Escola Sobirans, proposa que es doti de càmeres
perimetrals l’entorn de l’escola, però la Sra. Ros aclareix que no és una bona solució
perquè contínuament hi ha moviment als patis i exterior i l’alarma sona sovint. A més,
sembla que la imatge no és prou nítida i no es reconeixen les persones.
6. Festa comunitat educativa abans preinscripcions 2022-2023
La regidora proposa que es reprengui aquesta festa, que va tenir molt d’èxit
d’assistència i que l’any passat va quedar posposada a causa de la pandèmia. La idea
seria fer exactament el mateix, però no es pot posar data encara fins que el departament
no informi del període de preinscripcions. La Sra. Vila anirà preparant (a partir de la
memòria que es va elaborar de fa dos anys) la informació per fer arribar a les escoles i
anar programant la festa.
La Sra. Camacho informa que hi ha una ONG amb seu a Calella que té una proposta per
al dia de la festa. Recullen material escolar per enviar al Senegal i sembla que ho volen
provar de fer durant la festa educativa. Es recull i s’accepta la proposta.
La Sra. Torrent proposa que no hi hagi diferències entre els centres. La Sra. Vila proposa
adquirir carpes o roll-ups. Només té roll-up l’Escola Sant Martí. S’estudiarà i s’informarà
les direccions.
7. Planificació escolar curs 2022-2023
La Sra. Vila explica per als membres nous del consell d’educació el problema que existia
amb les línies de P3 a causa de la reducció del nombre de matriculacions per línia. El
problema sorgia en el repartiment del nombre d’alumnes per cada línia i escola, i la
solució és:
-

Al curs 2022-2023 els dos grups aniran a l’Escola Sobirans, i a l’Escola Sant Martí
un grup. El departament està estudiant si pot baixar la ràtio a 20 alumnes per a
P3.
El cens del 2022 a data d’avui és de 69 alumnes. S’han de repartir en les tres
línies i caldria fer un esforç per aconseguir que es matriculi el màxim nombre
d’alumnes possibles a Arenys de Munt i no se’n vagin a altres poblacions.
S’actualitzarà aquest cens cap al febrer.

-

La Sra. Camacho està preocupada per si no s’arriba amb les matriculacions a
omplir tres línies i se li diu que s’hi arribarà.

8. Torn de paraules
La Sra. Vila proposa diferents projectes per valorar:
DIA SENSE COTXE: proposa que els centres tinguin un dia a la setmana per a què les
famílies vagin amb bicicleta, a peu o en patinet a l’escola. Sorgeix el dilema d’on es
podran aparcar/guardar les bicicletes.
- La Sra. Vila explica que l’objectiu és anar més a peu. A Arenys de Munt, diu, les
distàncies no són massa grans i creu que es podria provar a veure si seria viable.
- La Sra. Gil recorda que, quan es va fer tot el perímetre de l’Escola Sant Martí per
tancar el recinte, els pares demanaven que s’habilitessin més zones
d’aparcament.
- La Sra. Casquete explica el cas dels pares que després de deixar els fills a l’escola
continuen cap al seu lloc laboral i necessiten el vehicle.
- La Sra. Vila pensa que poc a poc es poden anar canviant els hàbits de les famílies.
Demana que s’ho parlin des dels claustres i ho valorin.
- El Sr. Llovet pregunta si es faria un circuit per anar amb bicicleta. La Sra. Vila li
diu que sí, i que també es podria fer anant a peu o amb patinet. La idea és no
agafar el cotxe, sobretot a primària.
- La Sra. Coll proposa fer enquestes preguntant com arriben a l’escola, si
necessiten el vehicle per anar a la feina després, si estarien disposats a anar a
peu o sense cotxe... La idea és benvinguda.
TALLER DE CIRC a primària i institut:
-

Posarem en contacte els centres amb Andrea, la responsable d’ Encirca’t perquè
es posin d’acord en horaris i metodologia.

EFECTE MIRALL d’Enric Ribot, projecte de cinema:
-

És un projecte per experimentar en primera persona tot allò que evoca i provoca
el cinema i com ens enfrontem a les emocions. Destinat a públic de 14 a 25 anys.
Adaptable a 6è de primària. Durada del taller: 3 hores.
La Sra. Ros comenta que a l’Institut ho veuen molt bé perquè estan proposant
els temes dels treballs finals de curs i justament n’hi ha un relatiu al cinema, que
han demanat els alumnes.
La resta de centres també ho acullen bé i la regidora els passarà el dossier
informatiu i els posarà en contacte amb l’Enric Ribot.

“COEDUCA’T AMB EL CURRÍCULUM”.
Arran d’un prec que va entrar al ple la CUP sobre aquest programa, demanen tenir una
estratègia conjunta per poder implantar aquest projecte. Iniciar-ho amb formacions de
centre en temes de coeducació i fer un calendari d’accions. La Sra. Vila explica que ho
traslladarà a la regidora d’igualtat per a què treballi aquesta proposta.
La Sra. Vila convida els assistents a participar a la manifestació que es farà a Barcelona
el dia 18 de desembre per defensar l’ensenyament en català.
La Sra. Conesa pregunta per l’estat del Centre Cívic. La Sra. Vila diu que en els propers
mesos es licitarà el mobiliari i que les dues primeres plantes ja estan molt acabades.
Creu que durant el 2022 es podrà fer el trasllat.
La Sra. Martínez de l’Institut pregunta si a finals de curs es pot utilitzar la piscina, abans
de l’obertura oficial de la temporada. Aquest curs es faria els dies 20, 21 i 22 de juny. Es
parlarà amb l’empresa que ho gestioni o es buscarà la manera de fer-hi front.
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent les
19.15 h del dia assenyalat al començament.

