Acta del Consell Escolar Municipal del dia 26 de juny de 2017
ASSISTEIXEN:
Sector Direccions
Jaume Quera (Institut castellar)
Rosa Gili (Bonavista)
Xavi Carceller (Mestre Pla)
Mercè Perna (Escola Sant Esteve)
Isabel Graells (El Sol i la Lluna)
Paloma Cervera (Fedac Castellar)
César Sanchez (El Casal)
Rosa Mª Baró (Fedac Castellar)
Lourdes Rocher (Institut Puig de la Creu)
Núria Barbero (EBM Colobrers)
Antònia Pérez (EMA)
Sector Mestres
Carles Sòria (Escola Emili Carles-Tolrà)
Olga Rodríguez (Sant Esteve)
Montse Llargués (El Sol i la Lluna)
Júlia Rojano (Mestre Pla)
Montse Martí (Joan Blanquer)
Sector AMPA
Mónica Palacio (Federació d’Ampa i Mestre Pla)
Albert Montoya (Bonavista)
Sílvia Farriol (El Sol i la Lluna)

Sector Polític
Maria Gornic (PEDCAT)
Rafa Homet i Núria Raspall (ERC)

Pep Ferrandis (Decidim Castellar)
Àngela Pappalardo, Joan Creus i Mata Roman (Som de Castellar PSC)
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació)
També assisteix Núria Altimira com a secretària del Consell, Laia Rocavert
d’Artcadia i Víctor Launes com a representat d’Espaiart (centre d’arts
escèniques).
S’EXCUSEN:
Elisabet Vilarrassa (Joan Blanquer), Pilar Pineda (Institut Castellar), Núria
Teruel (El Niu), Toni Meler (EMM), Laura Nicolàs (Institut Puig de la Creu),
Anna Riera (Escola Joan Blanquer), Mª Rosa Mulas (Emili Carles-Tolrà), Toni
Massagué (EBM Colobrers), Núria Mora (ampa de l’ECT), Mª Dolors Arumí
de Serveis Educatius.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA.
S’aprova l’acta sense cap esmena a fer
2. CALENDARI ESCOLAR 2017-2018
M. A Puig comenta que segon l’ ORDRE ENS/198/2017 de 1 de juny ,
per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als
centres educatius no universitaris de Catalunya, el dia 13 de setembre de
2017 serà l’inici de curs per a segon cicle d’educació infantil i primària, la
secundària obligatòria, batxillerats i CFGM i el curs per a formació específica
per a accés a aquests cicles. No més tard del 19 de setembre inici de curs
per a CFGS, ensenyaments de règim especial i ensenyament dels centres de
formació a persones adultes. Tots els ensenyaments finalitzen el 22 de juny
de 2017.
L. Rocher puntualitza que els instituts comencen el dia 14 de
setembre ja que en el Decret dóna la possibilitat.
Respecte les vacances de Nadal el calendari preveu que siguin del 23
de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 ambdós inclosos. Setmana
Santa del 24 de març al 2 d’abril de 2018. El decret també marca que el
calendari ha de contemplar els dies festius que determini la disposició
corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa
local. També es comenta que en el marc del calendari escolar els centres
poden establir tres dies festius de lliure disposició i a proposta dels centres
s’aproven els dies 13 d’octubre de 2017 (divendres), 7 de desembre
(dijous), 30 d’abril de 2018 (dilluns).

3. DADES DE MATRICULACIÓ CURS 2017-2018
Abans de parlar del proper curs M. A. Puig comenta que hem tancat
el curs 2016-2017 amb 44 sol·licituds arribades des del 13 de setembre de
2016 fins al 6 de juny de 2017. Una ha estat un canvi de centre dins el
mateix municipi i les altres 43 incorporacions de matrícula viva (d’aquest
total 29 eren de nacionalitat espanyola i 13 de nacionalitat estrangera (3
italiana, 4 equatoriana, 2 xinesa, 1 colombiana, 1 filipina, 1 brasilera, 1
paquistaní, 1 marroquina i 1 alemanya). Si ho separem per etapes, de les
44 sol·licituds 34 són d’infantil i primària i 10 de l’ESO i Batxillerat.
Respecte el curs 2017-2018, es mostra una diapositiva amb les dades
resultants de la matriculació als centres escolars de primària. M. A. Puig
comenta que a l’escola Bonavista, Mestre Pla i El Casal els grups de P3
tenen poc alumnat i que a l’escola El sol i al Lluna s’ha trancat un grup de
P3.
Respecte els 5è és un curs amb molt alumnat a tots els centres del
municipi i hi ha el compromís per part del Departament d’Ensenyament
d’obrir un nou grup a l’escola Bonavista. De moment no tenim l’aprovació
definitiva per part de Barcelona tot i que ja hi ha matriculats 32 alumnes,
però sí que hi ha el compromís i s’ha fet les gestions per part dels Serveis
Territorials per tal que l’autoritzin.
Respecte la secundària les dades encara no estan tancades i la
diapositiva és només una pinzellada de les matriculacions que hi ha hagut a
l’insitut Castellar i de com possiblement quedarà l’institut Puig de la Creu ja
que falten les recuperacions de setembre.
Pel que fa a les Escoles Bressol Municipals hi ha hagut una important
ocupació. A l’EBM Coral hi ha hagut un total 46 sol·licituds amb possibilitat
de 50 places. A l’EBM Colobrers hi ha hagut un total de 90 sol·licituds.
M. A Puig també comenta que s’ha tornat a aprovar la tarifació per
trams a les escoles Bressols Municipals. l’Ajuntament per al curs 20172018 reduirà la tarifa de les escoles bressol municipals a les famílies en
situació de vulnerabilitat socioeconòmica que poden obtenir reduccions
d’entre el 10 i el 30% de la tarifa. Les rebaixes s’aplicaran sobre el preu del
servei bàsic d’escolaritat, és a dir, sobre la quota mensual establerta per
cinc hores diàries d’utilització de les llars d’infants municipals. Hi ha hagut
un total de 24 sol·licituds incloses les de reducció per monoparental, segon
germà o família nombrosa.
També comenta que a l’EBM El Coral aquest estiu canviaran la
coberta i es preveu que al setembre estigui tot acabat. Al mes de juliol els
alumnes de El Coral estaran ubicats a l’escola Emili Carles-Tolrà.

De l’Escola Municipal de Música comenta que vam iniciar el curs amb
170 alumnes i que ha finalitzat amb 153. Actualment s’està allargant la
preinscripció i matriculació. El cor Gospel actualment assaja a l’escola Sant
Esteve per tema d’espai. El centre ha participat en diferents activitats del
municipi i ha fet diversos concerts. A finals de desembre va marxar la
persona que feia les funcions de cap d’estudi i actualment estem en procés
de substitució fins que s’acabi l’excedència.
L’Escola Municipal d’Adults es va iniciar amb un total de 305 alumnes
i ha finalitzat amb 228. Com sabeu, atenen a persones de totes les franges
d’edat i amb diferents casuístiques, fet que per diverses raons algunes
d’elles han de deixar el curs. Enguany de prova accés grau mitjà només
s’ha obert un grup amb un total de 15 alumnes. Pel què fa al grup que es
prepara la prova d’accés a grau superior hi ha hagut grup de matí i un grup
de tarda amb un total de 70 alumnes. Respecte al grup que es preparen per
a les proves d’accés a la Universitat +25 hi ha hagut 35 matriculacions i han
finalitzat 12 alumnes. Comenta que estem plantejant posar un altre
professional a l’Escola Municipal d’Adults ja que cada cop hi ha més
alumnes menors de 18 anys i amb unes necessitats diferents i amb certes
dificultats d’aprenentatge.
A Catalunya hi ha un abandonament escolar d’un 18,25%, al Vallès
és del 16,50% i a Castellar del Vallès és del 12,50%, per tant, el nostre
municipi està per sota de la mitjana i és una de les 7 poblacions amb l’índex
d’abandonament més baix, però opina que hem de continuar treballant amb
projectes que donin la possibilitat de continuar amb els estudis.
La UEC també té un perfil d’alumnat que és absentista i que s’intenta
que es derivin a PFI. Enguny han finalitzat 7 alumnes dels quals dos s’han
derivat al PFI de cuina de Castellar ,1 alumne ha retornat a l’aula ordinària,
4 alumnes tornaran a fer UEC al proper curs.
Pel que fa al PFI que s’imparteix a l’Institut Puig de la Creu han
començat 15 alumnes i n’han finalitzat 10, però són alumnes que tornen a
entrar al sistema ja sigui perquè aproven les proves de cicles de grau mitjà i
fan un Grau Mitjà que els interessa o perquè entren al món laboral.
Respecte els Cicles Formatius de Grau Mitjà de jardineria i floristeria i
el de Horticultura Agroecològica M. A. Puig comenta que des de
l’Ajuntament hem estat treballant per millorar les instal·lacions i per facilitar
que participin en activitats del municipi. Comenta que van estar a la Fira de
Sant Josep i que s’està treballant perquè el CATSKILLS de l’any 2018 i de
l’àrea agrària es faci a Castellar del Vallès. El Catskills és el campionat de
Catalunya de formació professional on els alumnes d'ensenyaments
professionals d'arreu del territori català competeixen en oficis relacionats
amb els estudis que estan cursant. Explica que el guanyador va al concurs

espanyol i el guanyador del concurs espanyol va a l’europeu. Per altra
banda també s’està treballant pel projecte Viles Florides.
J. Quera comenta que al curs vinent inicien un Cicle de Grau Superior
de Paisatgisme per acabar de consolidar tota la família agrària. Explica que
l’espai del darrera la nau on fan els cicles s’ha tancat i adequat per tal de
poder fer les pràctiques de Paisatgisme.
M. Antònia comenta que enguany per tal de no fer el CEM tant feixuc
hem pensat fer una petita memòria amb un resum dels projectes i serveis i
ho farem arribar abans de finalitzar el mes de juliol quan hàgim tancat tots
els projectes.
Comenta que durant aquest temps hem continuat col·laborant amb els
serveis Educatius en tots els projectes que habitualment fem conjuntament
i destaca que ha estat el segon any que s’ha fet servei comunitari amb els
centres de secundària El Casal i FEDAC Castellar amb alumnat de 4t de
l’ESO i 3r de l’ESO respectivament.
A. Pérez diu que vol agrair als centres tant de primària com de
secundària la rebuda que han tingut pel projecte del suport socioeducatiu.
M. A. Puig explica que ha finalitzat la prova pilot dels auxiliars de
conversa a les aules i que en general la valoració ha estat positiva malgrat
hi ha ajustos a fer de cara al proper curs. En breu licitarem altre vegada el
projecte per tal que a principis d’octubre pugui començar. També diu que ha
estat un curs molt intens.
Isabel Graells de l’escola Sol i Lluna diu que de cara al proper curs les
classes d’àrab es faran a El Sol i la lluna i no l’Emili Carles-Tolrà tal i com
s’han fet enguany, ja que hi va haver el compromís que era una activitat
que aniria rotant per als centres.
Finalment M. A. Puig conclou el consell comentant que a meitats de
juliol les Ampa rebran el 50% de l’import aprovat de les subvencions de
l’any 2017.
Sense cap altre punt a tractar s’acaba el consell.

