Acta 21 d’octubre de 2013
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)
Antònia Perez (EMA)
Xavi Carceller Mestre Pla)
Sector Mestres
Montse Llargés (El Sol i la Lluna)
Júlia Rojan0 (Mestre Pla)
Carles Sòria (Emili Carles-Tolrà)
Sector AMPA
Albert Montoya) Federació d’Ampas
Alicia FontF (ECT)
Mónica Palacio (Mestre Pla)
Eva Zafra (Bonavista)
Erin Krueger (Casal i la Immaculada)
Laura Nicolàs (InstitutPuig de la Creu)
Pilar Pineda (Institut Castellar)
Sector Polític
Bea Garcia (CIU)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)
També assisteixen Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius Núria Altimira
com a secretària del Consell.
S’excusen:
Mª Carmen Olivar (Bonavista), Núria Teruel (Llar Infants el Niu), Anna Riera
(Joan Blanquer), Loida Perich (Joan Blanquer), Elisabet Minguell (Sant
Esteve), Laia Rocavert (escola de música Artcadia), Toni Meler (EMM), Rosa
Mª Baró (La Immaculada), MªRosa Mulas (Emili Carles-Tolrà), Mercè Perna
(Sant Esteve), César Sánchez (El Casal), Núria Barbero (EB Colobrers), Toni
Massagué (EN Coral), Montse Garcia (Sant Esteve), Rosa Gili (Bonavista),
Víctor Martos (PP), Ita Espinosa (Altraveu), Sònia Gatell (Centre d’Arts i
Escèniques Espaiart).

I. Giménez dóna la benvinguda en el primer Consell Escolar d’aquest
curs. Comenta que hi ha dos temes importants a recordar i tenir presents:
la matrícula de secundària per al proper curs escolar 2014-2015 i diu que
en breu es tindrà una reunió amb el Director dels Serveis Territorials del
Vallès occidental, Lluís Baulenes per prendre decisions al respecte. Un altre

tema important fa referència a les Escoles Bressols ja que no només hi ha
una baixada de natalitat sinó que el finançament per part de la Generalitat
s’ha reduït i no es té clar en aquests moments com s’executarà. El
finançament del curs passat l’assumirà la Diputació de Barcelona. Agraeix
la presència a tots els membres del Consell i agraeix la tasca que estan
duent a terme.
M.A. Puig agraeix la presència a l’alcalde i comença amb el primer
punt de l’ordre del dia. Atès que hi ha pocs membres es deixa per un altre
moment poder aprovar l’acta de la darrera sessió.
Es passa al segon punt de l’ordre del dia i s’informa de les dades de
matricula del curs 13-14.
A primària tenim un total de 2481 alumnes (s’han perdut 26 alumnes
en relació al curs passat. De secundària obligatòria 1087. De batxillerats
235.De mòduls (administratiu i jardineria de Grau mig) són 79. El PQPI
auxiliar de cuina compta amb 15 alumnes. Respecte l’Escola Municipal
d’Adults 385 usuaris. Escola municipal de música compta amb 148.
Ludoteca municipal té 113 inscrits.
Es passa una diapositiva en que es mostra com queden els grups
aquest curs escolar.
Comenta que el curs de quart de primària tenen 3 grups El Sol i la
Lluna i el Mestre Pla tenen tres grups, i que al curs vinent surt la primera
promoció d’ESO de la Immaculada.
Hi ha hagut un degoteig important de matricules des de finals de
juny: des de l’inici de curs 2013-2014 (12 de setembre de 2013) fins al 15
d’octubre de 2013 des de la Regidoria d’Educació s’han gestionat 12 casos:
2 canvis de centre dins el mateix municipi, 10 incorporacions de matrícula
viva:
- 5 eren de nacionalitat espanyola
- 7 de nacionalitat estrangera (1 xinesa, 1 romanesa, 1 italiana, 1
alemanya, 1 equatoriana-espanyola, 1 boliviana i 1 brasilera).
De les 12 sol·licituds 7 han estat de primària i 5 de secundària.
M. A. Puig dóna pas als directors dels centres educatius per tal que
facin un balanç de com s’ha desenvolupat l’inici del curs escolar.
Mª Rosa Mulas comenta que a l’Emili Carles-Tolrà el curs ha
començat amb normalitat i que aquest curs no tenen cap grup de més. Al
primer dia ja hi havia tot el professorat assignat i a les aules. Han
reorganitzat espais amb l’ajuda de la brigada municipal i es preveu iniciar
nous projectes com l’Euronet 50/50 o la lectura en família. Enguany s’ha
demanant la col·laboració de les famílies per realitzar les sortides, ja que
amb només amb el personal del centre es fa difícil.
La directora del Joan Blanquer comenta que el dia 1 de setembre
encara hi havia obres al centre però el dia 12 ja s’havia finalitzat tot. El
primer dia de classe es van incorporar mestres i tenen substituts que estan
a un 80% de la jornada, Enguany només tenen 15 hores de vetlladora i per
tant, s’ha reduït el 50%. Des del centre tenen una USSE i han reclamat al
Departament la maca de recursos al respecte. Aquest curs tenen un grup de
més a 6è i comenta que a l’hora de fer sortides també han demanat ajut als
pares i mares al respecte.
Des del Mestre Pla s’explica que han perdut un grup de P3 i tenen un grup
de més a quart de primària . Han disminuït el nombre de professorat ja que
ha davallat el total d’alumnes del centre. També han perdut un TEI i una

vetlladora. Han tingut professorat de baixa i no s’han cobert en uns primers
dies però a data d’avui ja s’ha solucionat. Comenta que a nivell global
respecte la ratio professor/alumne estan pitjor que al curs passat. Pel què
fa a les sortides també ho poden solucionar amb l’ajut dels pares i mares
del centre.
Isabel Graells com a directora del Sol i la Lluna explica que aquest
curs escolar es completa les dues línies de l’escola i sortirà la primera
promoció de l’escola. Finalitzen el PELE d’anglès i han pogut mantenir
anglès des de parvulari. Comenta que a les sortides locals els acompanyen
les famílies i a les de fora ho fan monitors. Han reduït hores de vetlladora i
les baixes de primària no s’han cobert fins al sisè dia amb el què comporta
a nivell organitzatiu. Han reclamat al Departament més hores
d’administrativa atès que ja és una escola de dues línies complerta.
Des la Immaculada es presenta la nova directora, Charo Martínez.
Comenta que aquest any acaben el cicle de Secundària Obligatòria i han
contractat una especialista de matemàtiques i un tutor/a de sisè i també
tenen 10 hores de vetlladora.
L’Institut de Castellar han començat el curs amb certa normalitat,
amb les retallades que ja van patir a finals del curs passat a nivell d’hores
de professorat. Lydia Tuà comenta que l’inici de curs ha estat a ritme molt
intens ja que hi ha hagut exàmens de setembre i els terminis que fixa el
Departament són molt justos. El professorat substitut de mitja jornada va
arribar el primer dia de classe sense poder fer les coordinacions prèvies.
Continua la reducció de jornada amb un 85% dels interins malgrat fan totes
les funcions igual. Van tenir un professor quinze dies sense substituir.
Malgrat els ajustos que han patit continuen amb totes els projectes com
l’1x1 que es mantenen gràcies a la col·laboració dels pares i mares del
centre, així com la biblioteca i el pla lector. Aquest curs és l’últim del pla
d’autonomia i enguany no tenen vetlladora ja que ela alumnes amb alguna
necessitat han estat derivats a centres especialitzats. Comenta que respecte
el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria s’ha trasllada a una nau de
l’Ajuntament al polígon amb l’ajuda de la brigada municipal.
Des de l’Institut Puig de la Creu Lourdes Rocher diu que per tema de
ratio alumnat han perdut la jornada sencera d’un tutor i que les ratio a les
aules és de 30 o 31 alumnes i considera que són molt altes. Han tingut
incorporacions de personal el primer dia de classe i tenen dos professos
amb ajustos de horaris. Comenta que està d’acord amb el que ha dit la
Lydia de la moguda que hi ha al setembre quant als exàmens i quant a altes
i baixes d’alumnat que dificulta la matrícula viva. Puntualitza que continuen
amb els projectes consolidats malgrat la no dotació per part del
Departament, però ja s’han consolidat en el centre. Comenta que aquest
curs s’inicia un PQPI d’auxiliar de cuina i que tenen un professor i mig més
per al projecte i des de l’Ajuntament s’assumeix la part de material i les
instal·lacions de cuina i al Mirador es fan les classes teòriques atès que al
centre no hi cap un grup més. Hi va haver un total de 700 demandes de
PQPI a la nostra zona i el Departament ha decidit obrir unes 400 places
noves de les quals el centre Puig de la Creu n’és un. Hi ha un
desconeixement dels PQPI i ha costat els inicis ja que la cuinera es va
incorporar una mica més tard però el 30 d’octubre ja es va fer la reunió
amb famílies i hi ha moltes ganes per totes les parts que funcioni el
projecte.

L. Tuà puntualitza que al cicle de Jardineria els faltaria una persona
de conserge i que ho han reclamat al Departament.
B. Garcia pregunta si el fet d’haver-hi setembre fa que els alumes acreditin
hi ha hagi menys repeticions.
L. Tuà diu que a 3r d’ESO i 4t creu que és més significatiu i no té
estadístiques però creu que els que els queden una o dues assignatures
acrediten i passen amb tot aprovat. No obstant, és el segon any i s’hauran
d’esperar una mica més per veure si realment baixen substancialment el
nombre de repetidors o d’alumnat que aprova les assignatures al setembre.
A. Pérez com a directora de l’Escola Municipal d’Adults comenta que
en l’actualitat hi ha 385 alumnes matriculats al centre, a banda tenen 40
alumnes de l’IOC que estudien la GES a distància i que s’examinen a
l’escola d’adults. Per altra banda el dia 15 de setembre hi ha hagut l’inici del
reforç escolar amb un total inicial de 114 alumnes de primària i 96 de
secundària.
M.A Puig comenta que respecte el reforç escolar com a novetat hem
iniciat algun grup reduït de 3-4 alumnes per casos específics i la resta de
grups estan en una ratio de mitjana de 7 alumnes. Hem augmentat hores a
les professionals que porten el reforç escolar.
Pel que fa a l’ASEF, és a dir, a l’Acompanyament al suport escolar a
famílies, s’iniciarà cap al desembre i serà la segona edició del projecte. El
conductor del projecte continuarà sent el psicopedagog Antonio Hidalgo i
actualment estem a la fase d’inici contactant amb les famílies de l’any
passat que volen continuar i recollint possibles noves famílies que iniciaran
el projecte. Va adreçat a famílies amb alumnat a 6è, 1r ESO i 2n ESO, i en
un principi hem valorat desestimar incloure alumnat de 5è.
M. A. Puig explica que s’ha decidit fer un acte de reconeixement als
mestres i professors que han treballat a la població en l’etapa educativa
obligatòria i demana als centres que facin memòria de possibles candidats.
Respecte la guia didàctica per aquest curs que hem iniciat s’oferten
un total de 106 propostes que estan distribuïdes en vuit àrees temàtiques.
Els centres ja han demanat les activitats que volen participar. De moment,
s’ha donat resposta a 708 sol·licituds de les 745 que han arribat. Com a
novetat destacarem que enguany hi haurà un cicle de cinema escolar per
completar les audicions que ja tenim i el teatre. Una part important del
monitoratge de les activitats el fan personal de l’ajuntament de diferents
regidories i també entitats i empreses que col·laboren en el projecte.
M:A: Puig explica que el dia 14 de novembre hi va haver la primera trobada
de Consell d’Infants amb l’acomiadament dels participants del curs passat, i
el dia 12 de desembre la presentació del nou Consell.
Pel què fa a l’Escola de Pares i mares, el dia 17 d’octubre es va fer la
inauguració a càrrec de Jordi Collet amb una xerrada que duia per
títol”Escola i família:millorar els vincles per millorar els resultats”. El dia 14
de novembre hi haurà la propera xerrada sobre “les relacions familiars: una
mirada integradora”. Si des del centres hi ha algun tema que creieu que
s’ha de tractar us podeu posar en contacte amb la regidoria i fer proposta.
El proper 21 de novembre hem demanat hora per anar a parlar amb
el Director de Serveis Territorials. Ja hem fet dues reunions prèvies amb
inspecció i periòdicament es passen les dades al departament de planificació
de la Generalitat i es preveu que per al proper curs escolar hi ha l’entrada
de dos grups més als instituts.

M. A. Puig afegeix que s’ha portat al Ple Municipal una moció sobre el
projecte de llei orgànica de la qualitat educativa (LOMCE) coneguda com a
llei Wert.
I. Graells comenta que al seu centre, el Sol i la Lluna, de 28 mestres
14 faran vaga. A l’Escola Joan Blanquer 7 mestres faran vaga i han pensat
llegir un manifest el dia abans i fer partícips a les famílies del què implica
que s’apliqui aquesta nova llei educativa. Des de l’Emili Carles-Tolrà
comenten que tot el professorat farà vaga. La Immaculada diuen que el seu
centre no en faran. Els dos instituts públics comenten que encara no saben
el percentatge de professionals que faran vaga, i potser es sumen els
professors de batxillerat i els alumnes en unes dues o tres jornades de
vaga. Des del Institut Puig de la Creu el professorat està força desil·lusionat
i l’alumnat farà vaga el dia 24 d’octubre a segon nivell de l’ESO i a
Batxillerats.
B. Garcia pregunta si s’ha considerat el tema de la zonificació de cara
al proper curs escolar. M. A. Puig diu que s’ha estat mirant i que
possiblement es convocarà la Comissió Mixta per parlar del tema.
E. Krueger diu que s’hauria de demanar zona única per als centres
concertats, ja que la línia de zonificació de la Immaculada està molt a prop
del centre i gent que viu relativament al costat no té opció a puntuació per
poder anar-hi.
M. A. Puig comenta que els dues concertades ja eren zona única
anteriorment però amb el nou decret de matriculació es va haver de refer la
qüestió i es va optar per la situació actual.
Sense cap altre punt a tractar es conclou el Consell Escolar Municipal.

