
ACTA 26 DE JUNY DE 2012 
 
ASSISTEIXEN 
 
Sector Direccions 

 

Rosa Mª Mulas (Emili Carles-Tolrà) 
Mª Carmen Olivar (Bonavista) 
Mercè Perna (Sant Esteve) 
Isabel Graells (El Sol i la Lluna) 
Josep Mª Serra (Mestre Pla) 
César Sánchez (El Casal) 
Conxita Campos (La Immaculada) 
Amparo Ibañez (Joan Blanquer) 
Lídia Tuà (Institut de Castellar) 
Lourdes Rocher (institut Puig de la Creu) 
Núria Barbero (Escola Bressol Municipal Colobrers) 
Toni Massaguer ( Escola bressol el Coral) 
Antònia Pérez (Escola Municipal d’Adults) 
Toni Meler (Escola Municipal de Música) 
Anna Fernandez (llar Quaqui) 
Sector Mestres 

 
Carles Soria Emili Carles-Tolrà) 
 
Sector AMPA 

 
Eva Zafra (Bonavista) 
Mª Àngels Machado (Joan Blanquer) 
Erin Krueger (La Immaculada) 
Mercè Falgueras (Emili Carles-Tolrà) 
Núria Garrido (Sant Esteve) 
Joaquim Font (Sant Esteve) 
Meritxell Coll El Casal) 
Xavier Navarro (Federació d’AMPA) 
Gemma Salvert (institut de Castellar) 
Pilar Falgueras (Puig de la Creu) 
 
Sector Polític 

 
Bea Garcia (CIU) 
Ita Espinosa (Altraveu) 
Glòria MAssaguer (PSC) 
Mª Antònia Puig (regidora d’Educació) 
 
També assisteixen Mª Dolors Arumí dels Serveis Educatius, Sònia Gatell de 
l’escola de música Espaiart, Laia Rocavert de l’escola de música Artcadia i 
Núria Altimira com a secretària del Consell. 
 
S’excusen:Rosa Mª Mulas (direcció de l’Emili Carles-Tolrà), Núria Teruel 
(direcció llar d’infants el Niu), Mª Rosa Gili (Bonavista), Montse Garcia (Sant 
Esteve), Núria Castro (Mestre Pla) 



 
 
 
 
1. Aprovació de l’acta. 
 
S’aprova l’acta de la reunió. 
 
2. Calendari escolar curs 2012-2013. 
 
 M. A. Puig explica que segons l’ORDRE ENS/151/202 del 5 de juny 
per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als 
centres educatius no universitaris, es proposa iniciar el curs el 12 de 
setembre per al segon cicle d’educació infantil i primària i el 13 de setembre 
per a la secundària obligatòria, batxillerats i CFGM. L’Ordre proposa que els 
CFGS  i ensenyaments de règim especial no podran començar més tard del 
19 de setembre i que tots els ensenyaments finalitzen els 21 de juny. 
Les vacances de Nadal seran del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 
2013 ambdós inclosos. Les vacances de Setmana Santa seran del 23 de 
març a l’1 d’abril de 2013. A banda hi haurà els dies festius que determini la 
disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i dos dies de 
festa local. Dels dies de lliure disposició que els centres escolars poden 
optar a fer s’acorda que per al curs 2012-2013 seran: 2 de novembre de 
2012, 7 de desembre de 2012, 11 de febrer de 2013 i 20 de maig de 2013. 
 Les dues direccions dels instituts públics comenten que com a novetat 
els dos instituts faran horari compactat ; serà de les 8 a les 14,35h amb dos 
esbarjos i a la tarda els centres obriran serveis i activitats per a qui ho 
necessiti quedant un horari més o menys com al del curs passat. Els 
dimarts a la tarda es fan les reunions de coordinació entre el professorat. 
Des de l’ Institut Castellar es comenta que ja fa  un any i mig que ho havien  
sol.licitat.  
 
3. Dades de matrícula 
La matrícula viva des del darrer Consell Escolar Municipal ha esta d’un canvi 
de centre dins la població i de set noves incorporacions. Respecte l’inici de 
curs s’ha gestionat dos canvis de centre dins el municipi, 2 reincorporacions 
dins el mateix curs i 38 sol.licituds de nova matrícula de les quals 24 eren 
de nacionalitat  espanyola i 14 estrangera. 
Han iniciat el curs un total de 2519 alumnes de primària i 1212 de 
secundària. M. A. Puig comenta que la ratio s’ha mantingut a 25 alumnes a 
primària als centres públics i a 27 els concertats. Alguns grups ja estaven a 
26 i 28 i un grup està a 28 atès que tenia un germà al centre i l’aplicatiu del 
departament l’ha admès degut al canvi de ratios. Com a novetats es 
destaca que a primària hi ha hagut un tancament d’una línia del Mestre Pla i 
a secundària d’una línia de 1r d’ESO. Respecte els grups de secundària, 
s’augmenta la ratio fins a un màxim de 34. 
 S’ha creat un Mòdul de Grau Mig de nova creació a l’ Institut de 
Castellar de Jardineria i Floristeria i és una nova modalitat on es fa un 
conveni amb una empresa privada i el Departament d’Educació i també 
l’Ajuntament, el Gremi de Jardineria, Agricultors i Viveristes. La ratio del 
mòdul és de 25 alumnes i té una durada de dos cursos. A banda des de 



l’Institut de Castellar es continua mantenint el Mòdul de Grau Mig 
d’Administratiu. 
 
 
3. Informacions d’interès 
 
Mª Dolors Arumí explica els Premis Minera  que es convoquen anualment i 
es presenten diferents treballs de recerca fets per l’alumnat de 2n de 
Batxillerat. És un certamen que es fa amb els Serveis Educatius de la Zona 
VIII i conjuntament amb els de la zona VII (Badia i Barberà) i els 
Ajuntaments també col.laboren . Els premis en metàl.lic per a estudis els 
dóna la Fundació Bosch i Cardellach. En aquesta edició s’ha presentat un 
total de 15 treballs dels quals 5 eren d’alumnat dels dos Instituts públics de 
Castellar, 4 de Badia, · de Palau de Plegamans i Solità 2 de Sentmenat i 1 
de Polinyà. Comenta que com a màxim es poden recollir tres premis per 
institut. Set alumnes de 2n de Batxillerat dels instituts Castellar i Puig de la 
Creu van resultar guanyador del tres primers premis. Es va fer l’acte de 
lliurament dels premis a Sabadell a la Fundació Bosch i Cardellach i atès que 
era la desena edició es va convocar l’alumne que va guanyar el primer 
premi fa deu anys i va explicar la seva trajectòria des d’aleshores. A banda, 
un grup d’alumnes de l’Institut Puig de la Creu van editar un curtmetratge 
especial per al certamen. 
 
M. A. Puig comenta diferents projectes que es duen a terme des de la 
regidoria: 
 
- Del  Consell d’Infants s’explica que ha funcionat bé i se n’ha fet una 

valoració positiva. El tema que s’ha treballat en aquest curs escolar ha 
estat la creació  d’una pàgina web del banc del temps entre els nois i 
noies de 5è i 6è de primària. Es va acabar el Consell d’Infants amb una 
jornada esportiva amb gran èxit. 

- Sobre el projecte d’Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) es comenta 
que s’ha fet un gran aprofitament del recurs i tots els alumnes que han 
participat han estat derivats a un PQPI i un ha pogut graduar i tindrà 
accés a un grau superior en el proper curs escolar. 

- Respecte les activitats de la guia didàctica, les escoles han fet un gran 
ús d’aquest recurs. Actualment s’està buscant la col.laboració de més 
entitats i serveis de l’Ajuntament per mirar d’ampliar alguna activitat 
nova de cara al proper curs escolar. 

- Pel que fa al tema del reforç escolar, s’ha fet una reunió de valoració 
amb els instituts i a banda que és un recurs que es valora molt 
positivament s’ha demanat que par al proper curs es pugui iniciar al 
mes d’octubre i no al febrer com a enguany, ja que l’alumnat aprofita 
molt més el recurs. La reunió de valoració amb primària està 
programada per aquesta setmana. 

- S’explica que la Diputació ens ha ofert un nou programa adreçat a 
famílies sobre l’Acompanyament a l’Escolaritat i que estem estudiant la 
possibilitat d’acollir-nos-hi. 

- Comenta que hi ha hagut un augment dels preus dels serveis que 
s’ofereixen des de la regidoria d’Educació atès que ha disminuït 
notablement la subvenció que es rebia per part de la Generalitat de 
molts dels nostres serveis i l’Ajuntament continua mantenint la seva 



aportació però les famílies hauran d’aportar més del que s’aportava fins 
ara. Un dels serveis afectats ha estat les Escoles Bressol Municipal on a 
banda, s’ha negociat amb l’empresa que gestiona optimitzar al màxim 
els costos. Un altre servei ha estat l’Escola Municipal de Música i a 
banda d’augmentar les quotes s’ha fet una nova programació per al 
proper curs on es fan més activitats grupals i les classes d’iniciació 
seran com a mínim de dos alumnes. S’iniciarà una formació de cor 
Gospel i de cara als infants activitats sobre “juguem amb vent “juguem 
amb vent, cordes, percussió”. Aquests mòduls no caldrà que l’alumnat 
estigui matriculat a una altre assignatura com llenguatge o instrument, i 
per altra banda, el llenguatge musical passarà a anomenar-se musicant 
on es buscaran noves fórmules per tal que ell llenguatge musical passi a 
ser un aprenentatge més interactiu. 

- Explica que han baixat les subvencions a les  AMPA un 10% respecte el 
preu aprovat ala convocatòria. 

 
 Sònia Gatell es presenta al Consell i comenta que agraeix que s’hagi 
convidat a Espai Art al CEM i felicita la iniciativa de l’Escola Municipal de 
Música ja que fa una gran tasca educativa a tota la població en general. 
Considera que és positiu que des de L’EMM es cobreixi la iniciativa de 
música que des del seu centre no es cobreix. 
 
 M. Dolors Arumí informa al CEM la retallada que hi ha hagut en 
qüestió de formació que es rep des del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i en concret des del Serveis Territorials. No es 
dota de pressupost econòmic per a la formació i per tant, la formació en 
centres no es podrà fer amb personal extern. Des del Departament com a 
alternativa oferta a nivell de tot Catalunya 150 assessoraments en centre i 
de la nostra zona 34. Per tant, ens toca per als centres de Castellar un 
assessorament i prou. S’intentarà mantenir seminaris de grups de treball 
(Cantem, Dancem, English day...) ja que amb la col.laboració dels 
ajuntaments s’intentarà poder mantenir el que s’ha fet fins ara. Comenta 
que des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès s’aposta per aquestes 
activitats i mantindran l’ajut perquè es puguin dur a terme. Comenta que 
espera que sigui una conjuntura econòmica puntual. 
 Lydua Tuà comenta que creu que el CEM s’hauria de dir alguna cosa 
en front de tota l’onada de retallades que hi ha en la comunitat educativa. 
Explica que les baixes no es supliran, que hi ha hagut augment de ratio a 
les aules. Comenta que hi ha mesures que toquen les condicions de qualitat 
dels centres públics i concertats. La sensació és que tornem a molts anys 
enrere i que costarà recuperar la qualitat que es tenia. Creu que des del 
CEM s’hauria de fer alguna acte expressant la preocupació per l’educació de 
qualitat. 
 Isabel Graells parla en nom de la comissió de SOS Castellar formada 
per mestres, membres d’AMPA i comenta que es reuneixen per dur a terme 
accions, una de les quals seria un manifest i la idea seria portar-lo al CEM 
perquè si s’hi està d’acord es traslladi al Departament d’Educació. La 
comissió actualment es reuneix al Sol i lluna i ara es vol demanar un espai 
com El Mirador, però encara estan en vies de saber si serà possible. 
Comenta que al proper CEM ja es podrà donar més informació.  



 S’acorda que totes les actes de la comissió de SOS Castellar es 
passaran a al regidoria d’educació i des d’allà es reenviaran als membres el 
CEM. 
 
Sense cap altre punt a tractar s’acaba la sessió.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


