
Acta consell escolar municipal dia 25 de juny de 2014. 
 
ASSISTEIXEN: 
 
Sector Direccions 

Isabel Graells (El Sol i la Lluna) 
Amparo Ibañez (Joan Blanquer) 
Charo Martínez (La Immaculada) 
Lídia Tuà (Institut de Castellar) 
Lourdes Rocher (institut Puig de la Creu) 
Xavi Carceller Mestre Pla) 
Mª Carmen Olivar (Bonavista) 
Toni Mere (Escola Municipal de Música) 
Núria Barbero (Escola Bressol Colobrers) 
A.Perez Correa (Directora EMA) 
 
Sector Mestres 

Montse Llargés (El Sol i la Lluna) 
Carles Sòria (Emili Carles-Tolrà) 
Rosa Gili (Bonavista) 
Júlia Rojano (Mestre Pla) 
 

Sector AMPA 

Eva Zafra (federació Ampa) 
Albert Monyoya (Bonavista) 
Loida Perich (Joan Blanquer), 
Mòniaca Placios (Mestre Pla) 
Laura Nicolàs (Institut Puig de la Creu) 
 
Sector Polític 

Bea (CIU) 
Victor Martos (PP) 
Glòria Massagué (PSC) 
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació) 
 
També assisteixen Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius, un representant 
de Espai( Art centre d’arts escèniques) Núria Altimira com a secretària del 
Consell. 
 
S’EXCUSEN: 
Montse Garcia (Sant Esteve) Mercè Falgueras (Institut Castellar) 
Núria Teruel (Llar Infants el Niu), Anna Riera (Joan Blanquer), Elisabet 
Minguell (Sant Esteve), Laia Rocavert (escola de música Artcadia), Rosa Mª 
Baró (La Immaculada), Erin Krueger (Casal i la Immaculada), Alicia Font 
(ECT), Toni Massagué (EN Coral), Enric Pasquina (Altra Veu), MªRosa Mulas 
(Emili Carles-Tolrà), Mercè Perna (Sant Esteve) César Sánchez (El Casal) 
 
 

 
 
 
 



 
 1.APROVACIÓ ACTA 
M.A. Puig dóna la benvinguda i s’aprova l’acta sense cap esmena a fer. 

 
 2.CALENDARI ESCOLAR CURS 2014-2015 
 
La regidora explica el calendari escolar i lectiu regit per l’ORDRE 
ENS/124/2014 de 14 d’abril pel qual s’estableix el calendari escolar per al 
curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de  Catalunya. El 
16 de setembre s’iniciarà el curs per a segon cicle d’Educació infantil i 
primària, la secundària obligatòria, batxillerats i CFGM i curs per a la 
preparació específica per a accés a aquests cicles. 
No més tard del 22 de setembre inici del curs per a CFGS, ensenyaments de 
règim especial i ensenyaments dels centres de persones adultes. Tots els 
ensenyaments finalitzen el 19 de juny de 2014. 
Les vacances de Nadal van del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 
2015 ambdós inclosos. Les de Setmana Santa seran del 28 de març al 6 
d’abril de 2015 ambdós inclosos. Per altra banda els dies festius que 
determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació 
i els dos dies de festa local. 
Després d’haver consultat a tots els centres escolars, els dies que s’acorden 
com a lliure disposició per al nostre municipi són: 31 d’octubre de 2014, 16 
de febrer de 2015 i 11 de maig de 2015. 
 
3. DADES DE MATRÍCULA VIVA CURS 2013-2014                                                                                 
 

Hem acabat el curs 2013-2013 amb un total de 2507  alumnes de 
primària i 1106 de secundària, 252 de batxillerat. De mòduls han estat 90. 

 
Des de l’inici de curs 2013-2014 (12 de setembre de 2013) fins al 4 

d’abril de 2014 des de la Regidoria d’Educació s’han gestionat 30 casos: 2 
canvis de centre dins el mateix municipi, 3 reincorporacions dins el mateix 
centre i 22 incorporacions de matrícula viva. D’aquest total 17 eren de 
nacionalitat espanyola i 13 de nacionalitat estrangera (1 xinesa, 5 
romanesa, 1 italiana, 1 alemanya, 1 brasilera, 1 senegalesa i 3 bolivianes). 
Fins al 9 de juliol. 
 
4. PREVISIÓ PER AL CURS 2013-2014 
 

Hi ha un total de 2453 alumnes de primària.  
 En el cas d’ESO i Batxillerat no tindrem les dades reals fins al 5 de 
juliol de 2013, que hi ha la comissió d’escolarització i han quedat temes 
pendents per resoldre. 
Dels mòduls de Grau Mitjà (jardineria Administratiu) hi ha un total de 90 
alumnes inscrits.. 
Respecte l’Escola Municipal d’Adults hi ha hagut una preinscripció de 340 
persones. Al setembre hi ha la matriculació i normalment hi ha més altes.  
Com a novetat s’obra un grup de nivell III d’anglès. 
 De l’Escola Municipal de Música hi ha hagut un total de 160 alumnes 
matriculats. La Ludoteca Municipal sempre fa les inscripcions al setembre. 
 
 



 
 
5. Informacions d’interès. 
 
 M. A. Puig apunta que hem aprovat els preus dels serveis d’educació i 
que aquest proper curs escolar han augmentat una mitjana d’un 1% 
respecte l¡’anterior dins el marc del pla d’ajust que està l’Ajuntament. 
 
 A. Perez Correa  comenta que aquest curs que han acabat el 80% 
dels alumnes que s’han preparat a CFGS han aprovat. Dels que s’han 
presentat a la prova de més 25 anys han aprovat un 60% i en total al 
centre han tingut un total de 400 alumnes repartits en els diferents nivells. 
Respecte el Reforç Escolar hi ha hagut un total de 200 alumnes entre 
primària i secundària i la propera setmana hi ha la reunió amb els 
responsables del projecte dels centres per a fer la valoració i propostes de 
cara al proper curs escolar. Per altra banda, el centre ha comptat amb un 
total de 90 alumnes que estudien a l’IOC i que l’Escola Municipal d’Adults 
n’és el seu centre de referència. 
 Des de l’Escola Municipal de Música Toni Meler comenta que han 
començat el curs amb 147 alumnes i que han acabat amb149. Han obert un 
canal youtube el centre i  hi pengen videos diferents d’activitats que es fan 
al centre. Han participat en les audicions musicals de les escoles bressol del 
municipi, fent un total de tres audicions portades pels professors del centre. 
Per altra banda, també han col.laborat amb entitats del municipi i han fet 
una setmana cultura i van gravar un lipdub. De cara al proper curs hi ha 
hagut 16 baixes però hi ha 20 sol.licituds per començar al setembre. 
Comenta que al curs 2014-2015 serà el 25è aniversari de l’EMM: 
 
M. A Puig comenta que a la UEC hi ha participat un total de 5 alumnes i tots 
s’han matriculat a un PQPI. 
Respecte el projecte de l’ASEF és el segon any que s’ha fet. Es van derivar 
un total de 88 famílies i 55 van expressar que hi volien participar. I han 
acabat el projecte 21 famílies. 
 
 Respecte el Consell d’Infants aquest és el cinquè curs que el Consell 
d’Infants treballarà per aportar als polítics la visió que els nens i nenes 
tenen sobre Castellar i la realitat que els envolta. Estan convençuts i 
convençudes que el seus punts de vista poden contribuir a millorar molt el 
municipi perquè un municipi que es pensa i es construeix des de la mida i 
les necessitats dels infants resulta ser un municipi més adequat per a 
tothom. En aquests cinc anys, 73 nens i nenes han sigut representants del 
Consell d’Infants. Aquest any en som 22, 7 dels quals repeteixen del curs 
passat. 
El tema escollit aquest curs ha estat: Castellar Verd. 

- Campanya de sensibilització per la recollida de les caques de gos: 
s’han penjat 140 cartells per tot el municipi. Són tots diferents, 
pintats i amb lemes pensats pels alumnes de 5è i 6è. 

- FDMMA (Festa del Dia Mundial del Medi Ambient) el 5 de juny es va 
celebrar el dia mundial del medi ambient amb una festa pensada i 
organitzada pel Consell d’Infants. Mercat d’intercanvi, tallers, 
paradeta d’objectes fets pels alumnes, l’aventura del reciclatge, 



exposició eco-consells i gravació de vídeos (un que completarà la 
campanya per recollida de caques i un de sensibilització pel 
reciclatge). Hi van participar unes 350 persones, segons l’Actual. 

- Propostes al ple per fer un Castellar més verd (per exemple: que es 
pensi en reduir el consum de recursos a l’hora d’organitzar una festa, 
facilitar el reciclatge als actes organitzats per l’Ajuntament...) 

 
 Altres activitats/propostes organitzades pel Consell d’Infants: 
Jornades esportives: el 15 i 16 de maig a les pistes d’atletisme (245 
alumnes de 5è i 252 de 6è). Organitzades amb l’equip de mestres 
d’educació física del CRP. Hi han participat totes les escoles de Castellar i la 
Josep Gras de Sant Llorenç. Creació del blog del Consell d’Infants: consell 
dinfants.castellarvalles.cat. Participació al Magazine de Ràdio Castellar 
després de cada trobada. Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència: es 
van fent reunions i trobades per la seva creació. Els representants n’estan 
informats. Propostes al Ple de temes de via pública i de mobilitat (per 
exemple, arreglar la llengua de l’skate park, a la plaça nova que hi ha 
davant del Casal no hi ha cap font, arreglar la Plaça Mestre Anyé...). 
 M. Dolors Arumí comenta que hem continuat  treballant amb la 
mateixa línia amb reunions trimestrals amb el tècnics dels municipis de la 
zona VIII. Vol agrair la disposició de la regidoria d’educació, de medi 
ambient, de l’actual. Per mostrar algunes de les activitats es van passar als 
assistents al CEM uns vídeos curts de la cantata, les jornades esportives, el 
cantem, etc 
Carles Soria comenta que el dia de la cantata hi va haver un bon ensurt 
amb un alumne que va caure de les grades i que haurem de vigilar en 
edicions futures que no es torni a repetir. 
 
 M. A. Puig comenta que la ludoteca municipal, d’infants fixes hi ha 
hagut un total de 129 i a banda 237 visites esporàdiques i d’aquests 40 han 
vingut amb val de visita gratuïta. Un total de 58 infants han estat en 
seguiment per l’Equip Bàsic d’atenció primària de Benestar Social  i 
coordinant-se amb l’equip educatiu de la Ludoteca. Alguns d’ells s’han 
derivat des de l’escola, dels de l’equip bàsic de BS quan han anat a 
demanar algun ajut i altres han acudit directament a la Ludoteca. Un total 
de 40 infants tenen subvencionada la quota al 100% . I els altres 18 en 
diferents percentatges de subvenció. Han assistit a la Ludoteca 2 infants 
derivats amb necessitats educatives especials. 
La valoració qualitativa que n’han fet  les famílies usuàries ha estat molt 
positiva. Destacant com a punts forts de la ludoteca la bona dotació de 
material, la varietat de les activitats però sobretot el tracte que els infants 
reben per part de l’equip de monitores 
Espai Familiar dels dissabtes al matí:  Hi ha hagut una assistència total de 
670 famílies, 2250 persones. De mitjana hi han assistit 20 famílies i unes 
69 persones cada dissabte.  
 
La Núria Barbero, com a directora de l’escola Bressol Colobrers explica que 
aquest curs hi ha hagut aules mixtes i que ha funcionat molt bé, i ha sigut 
una experiència positiva per totes bandes. A les dues escoles bressol hi ha 
hagut pràcticament plenes les places ofertades i hi h hagut altes i baixes 
durant el curs. 



Finalment la regidora comenta que la Guia didàctica al curs 2013-2014 hi 
havia un total de 106 propostes, distribuïdes en vuit àrees temàtiques: 
coneguem la nostra vila (18), castellar i el món cultural (19), castellar i la 
salut (15), castellar i el medi ambient (16), castellar i el món agrícola (4), 
castellar i l’empresa (7), castellar i l’educació en valors (12) i materials (15) 
Els centres van demanar les activitats, visites i materials que volin fer 
durant tot el curs abans del 30 de setembre. A principis d’octubre van reben 
la confirmació de les activitats amb el dia i l’hora atorgats. Aquest curs 
s’han fet un total de 730 activitats i préstecs.  Una novetat d’aquest curs 
era el Bram escolar que ha programat cinema pels alumnes de P3 fins a 2n 
de batxillerat. Ha tingut una molt bona acollida i hi ha participat més de 
3300 alumnes. 

  Victor Martos vol fer una crítica com a  representant del grup polític 
del PP, no de la cançó ni per haver criticat la llei Wert sinó perquè no tots 
els pares ni tots els centres estaven assabentat que es faria un acte 
reivindicatiu aprofitant el dancem. Hi ha pares que creuen que teniu 
l’obligació d’informar als pares prèviament per tal de decidir si s’hi vol 
participar o no. Comenta que s’està parlant de fer un manifest i que alguna 
escola no ho sabia fins que allà ho van veure. Demana també, que si es fa 
un acte reivindicatiu que no s’utilitzen els infants. 

 M. Carmen Olivar va comentar que al seu centre se sabia i que fins i 
tot van convidar als pares a participar i que creu que no és un tema 
d’adoctrinar. 

 Bea Garcia coma representant de CIU comenta que en Víctor assisteix 
al CEM com a representant d’un grup polític, no com a pare igual que a  ella 
també li passa. Ella considera que donar informació als infants també és 
educar igual que quan van al zoo o als museus i creu que s’ha de vigilar 
com es parla atenent que ells aquí venen en representació d’un grup polític, 
no de tema personal vinculat amb els centres malgrat siguin pares. 
 M. Dolors Arumí, com a directora dels Serveis  Educatius creu que el 
titular de l’article que es va publicar des dels mitjans de comunicació no era 
afortunat i que el dia de l’acte es va fer un comunicat a favor de la música i 
això era el què  deia el manifest, les virtuts de fer música i plàstica i el què 
aporta als nostres infants. 
 Loida Perich comenta que va se molt desafortunat l’article del PP on i 
que no és normal dir que alumnes que no estan a favor d’això poden tenir 
represàlies i creu que com a pares acceptem l’escola que volem per als 
nostres fills i que en mltes ocasions s’han fet manifestos per altres temes 
com podria ser temes de les nenes segrestades a l’Àfrica i ningú s’ho 
qüestiona. 
 Glòria Massagué puntualitza que el sr. Victor Martos avui està dient 
unes coses i que l’article que van publicar fa uns dies sobre l’acte del 
Dancem en deia unes altres. 
Sense més punts de l’ordre del dia a tractar s’acaba el CEM a les 19:47 


