
Acta Consell Escolar Municipal del 6 de juliol de 2015 

ASSISTEIXEN: 

Sector Direccions 

Jaume Quera (Institut de Castellar) 

Lourdes Rocher (Institut Puig de la Creu) 

Mª Carmen Olivares (Bonavista) 

Núria Barbero (EBM Colobrers) 

Toni Massagué (EBM El Coral) 

Antònia Pérez (EMA) 

Toni Meler (EMM) 

Sector Mestres 

Rosa Gili(Bonavista) 

Mònica Osuna (mestra Bonavista) 

Sector AMPA 

Carol Rodoi (Bonavista) 

Loida Perich (Joan Blanquer), 

Laura Nicolàs (Institut Puig de la Creu) 

Vicky Moron (el Casal) 

Núria Mora (ECT) 

Erin Krueguer (Immaculada i Casal) 

 

Sector Polític 

Bea Garcia, Mercè Navarro i Lidia Urrutia (CDC) 

Jaume Maldonado, Josep Mª Calaf, (ERC) 

Marta Garro (Decidim Castellar) 

Mª Antònia Puig (regidora d’Educació) 

 



També assisteixen Laia Rocavert d’ Artcadia, Mª Dolors Arumí de Serveis 

Educatius i Núria Altimira com a secretària del Consell. 

S’EXCUSEN: 

Isabel Graells (El Sol i la Lluna), Anna Riera (Joan Blanquer), Mª Rosa Baró 

(La Immaculada), Mª Rosa Mulas (ECT), Mercè Perna (St. Esteve),Montse 

Llargés (El Sol i la Lluna), Carles Sòria (Emili Carles-Tolrà), Júlia Rojano 

(Mestre Pla), Montse Martí (Joan Blanquer), Montse Garcia (St. Esteve), 

Mónica Palacios (Federació Ampa i Mestre Pla), Núria Garrido (St. Esteve), 

Sònia Gatell d’ Espaiart (centre d’arts escèniques), Núria Teruel (El Niu), 

Xavi Carceler (director mestre Pla) 

M. Antònia Puig dóna la benvinguda als nous membres del consistori i 

comenta que és el primer Consell Escolar Municipal després de les eleccions, 

i per tant, hi ha gent de nova incorporació. Es presenten els membres que 

formen part d’aquest consell per tal que tothom sàpiga quin sector 

representa. Es disculpa la secretària, perquè hi ha hagut un error en 

l’enviament de la convocatòria i no tots els centres escolars ho han rebut. 

S’aprova l’acta. 

1. Aprovació del calendari escolar. 

L’aprovació del calendari escolar es regula en l’Ordre ENS/59/2015 de 26 

de març i explicita que el primer dia lectiu  del curs 2015-2016 serà el 14 

de setembre de 2015, però en el cas de Castellar del Vallès serà el dia 15 

de atès que el dilluns és festiu local. Del 23 de desembre de 2015 al 7 de 

gener de 2016 hi haurà el període de Nadal. Del 19 al 28 de març de 2016 

les vacances de Setmana Santa i finalment el curs acabarà el 21 de juny de 

2016. 

La proposta dels dies de lliure disposició serà: 2 de novembre i 7 de 

desembre de 2015 i 8 de gener, 8 de febrer i 9 de maig de2016. 

2. Dades de matriculació curs 2015-2016. 

Abans de parlar del proper curs escolar M. A. Puig explica la matrícula 

viva que hem tingut durant el curs ja finalitzat. Des del 16 de setembre de 

2014 i fins al 27 de maig de 2015 hi ha hagut 37 casos de matrícula viva, 

dels quals: 

-1 canvi de centre dins el mateix municipi. 

-36 incorporacions de matrícula viva  

- 6 reincorporacions dins el mateix centre, 

- 1 acolliment temporal durant 1 mes  



- 29 sol·licituds normals  

 D’aquestes 36, 27 han estat de nacionalitat espanyola, 3 de Boliviana, 2 de 

marroquina, 2 de colombiana, 1 d’Ucraïnesa i 1 de Xinesa). 

Respecte el curs 2015-2016 s’explica com a novetat que finalment no 

s’ha tancat un grup de P3, i per tant s’inicia el curs amb els mateixos grups 

que l’any anterior. Recorda que s’ha obert dos grups de 1r d’ESO de l’ 

Institut Castellar en un annex del Mestre Pla.  

Hi ha un degoteig important des de la finalització del període de 

preinscripció i matriculació. Les dades reals les podrem facilitar al proper 

Consell Escolar del primer trimestre atès que encara falten comptabilitzar 

els repetidors dels centres de secundària que fins al setembre i fruit de les 

recuperacions no es disposa de les dades. 

T. Meler com a director de l’Escola Municipal de Música comenta que 

han acabat el curs amb 143 alumnes i que de cara al proper hi ha hagut 26 

inscripcions noves. Aquest curs escolar han celebrar el 25è aniversari de 

l’escola i han programat un seguit d’activitats i concerts. El 29 de maig es 

va fer el concert de final de curs a la plaça de El Mirador per tal que tota la 

població pogués gaudir de l’acte, in altre concert dins el marc del Sinfònic 

que va ser “El Petit Príncep” i un concert de Gospel que es va fer a la 

Capella de Montserrat. Comenta que estan enregistrats i es poden 

visualitzar al canal de Youtube de l’escola de Música. També recorda que 

s’han fet col·laboracions en actes de l’Ajuntament i que al setembre, en el 

marc de la Festa major també oferiran un concert del grup de Combos. 

A. Pérez com a directora de l’Escola Municipal d’Adults explica que 14 

alumnes han anat a la Prova d’Accés de Grau Mitjà i han aprovat 7 alumnes 

i el 47% restant  continuaran al centre al proper curs escolar. Pel que fa a la 

Prova d’Accés de Grau Superior hi ha hagut un 51% d’aprovats, malgrat és 

un any on hi ha hagut força baixes, majoritàriament per temes 

d’incorporació al món laboral. Pel què fa a la Prova d’Accés a la Universitat 

de Majors de 25, s’han presentat 17 alumnes dels quals 9 han aprovat i 5 

han suspès. Respecte el GES de 38 alumnes que ha vingut al centre han 

acreditat 17 títols. Aquest curs hem rebut l’autorització de homologar el 

nivell d’anglès equivalent a un A2 d’Escola Oficial d’Idiomes i han esta 11 

persones les que han obtingut el títol d’un total de 47 participants en els 

diferents grups d’anglès  que oferta el centre. Comenta que per al curs 

2015-2015  hi ha hagut 249 inscripcions i que al setembre sempre hi ha un 

augment a l’hora de formalitzar la matriculació. 

 Respecte les Escoles Bressol Municipals s’han ofertat 147 places (94 a 

EBM Colobrers i 53 a EBM El Coral) i les inscripcions per al curs 2015-2016 

han estat de 88 i 42 respectivament. No s’han omplert totes les places però 

és possible que de cara al setembre algunes famílies sol·licitin plaça. 



 M. A. Puig comenta que el reforç escolar va començar al 13 d’octubre 

de 2014 i va durar fins al passat 15 de juny. Han assistit 113 alumnes de 1r 

a 6è de primària i 98 alumnes de secundària. En total han estat 211 

alumnes distribuïts en 38 grups. Els centres de primària d’una línia disposen 

de 12 places i els de dues línies de 22 places. Els centres de secundària 

públics disposen de 50 places cadascun.  

Pel què fa al projecte d’Acompanyament  i Suport Educatiu a les 

Famílies (ASEF) enguany s’ha treballat dins el marc del seminari entre 

primària i secundària i s’ha anat adaptant a les necessitats de cada centre. 

La idea és que cada escola treballi aquest acompanyament a les famílies i 

des de l’Ajuntament es doni el suport, en la mesura que sigui possible, per 

tal d’enfortir la relació entre famílies, centre i alumnes. 

M. A. Puig també parla de la Ludoteca. Hi ha hagut un total de 112 

inscrits, dels quals 53 han estat derivats de Serveis Socials. Hi ha hagut un 

total de 683 visites esporàdiques realitzades per 221 infants no inscrits a la 

ludoteca. De cara la proper curs escolar s’està treballant una proposta de 

fer un dia en família i donar l’opció que els familiars puguin venir a jugar a 

la Ludoteca en la franja dels 0 als 12 anys. També com a novetat apunta 

que el dia 1 de setembre ja estarà oberta la Ludoteca tant per fer 

inscripcions com per poder deixar ja els infants. 

Pel què fa a la Guia Didàctica al curs 2014-2015 s’han recollit 118 

propostes distribuïdes en diferents àrees temàtiques. S’han donat resposta 

a 760 sol·licituds per part dels centres educatius. De cara al proper curs 

s’està treballant per ampliar noves propostes tals com la ruta Arús, xerrada 

sobre energies renovables, espectacle de cançons africanes, taller 

d’elaboració de formatges i una exposició d’Alfons Gubern. 

Respecte el Consell d’Infants, el tema escollit ha estat Castellar antic 

amb la idea de conèixer més la història i el patrimoni de Castellar, 

recuperant festes o tradicions. També s’ha repetit la campanya de 

sensibilització de la recollida d’excrement de gos i s’ha tornat a fer la festa 

del Dia Mundial del Medi Ambient amb èxit de participació. 

E. Krueguer comenta si es contempla la idea de que el consell 

d’infants tingui continuïtat en joves. 

M. A. Puig diu que sí, que la idea és tingui una continuïtat el treball 

que es fa amb l’alumnat de 5è i 6è a l’ ESO. 

M. A. Puig recorda la col·laboració que hi ha amb els Serveis 

Educatius. També parlar dels alumnes que han finalitzat la UEC  amb un 

total de 9 alumnes derivats dels dos Instituts públics i dels tallers de 

prevenció que es fan de diferents àmbits amb els centres educatius i la 

col·laboració de l’Ajuntament. També col·laborem amb el PQPI de cuina que 

és de l’ Institut Puig de la Creu a nivell de cedir instal·lacions i també als 



Cicles Formatius de Grau Mitjà de d’Institut Castellar de Jardineria i 

Floristeria i el d’Horticultura que s’iniciarà al setembre. 

L. Perich comenta que ha sentit que es farien cursos d’anglès per a 

alumnes de Castellar. 

M. A. Puig comenta que la idea és que es faci fora de l’horari lectiu i 

amb els alumnes de 5è i 6è, però que és un tema que s’ha de treballar amb 

les direccions dels centres escolars. 

N. Mora diu que a la reunió de Federacions d’Ampa es va entendre 

que es gestionaria amb les Ampa i no amb els centres escolars.  

M. A. Puig diu que s’haurà de treballar amb diferents ens. 

N. Mora comenta que també ha sorgit el tema de la consulta per fer 

l’horari intensiu als centres de primària i que ja fa un temps es va fer 

consulta al Joan Blanquer, Emili Carles-Tolrà i Mestre Pla. Hi ha la idea que 

es torni a proposar per veure la viabilitat. També comenta que es vol fer 

arribar una carta al Director de Serveis Territorials reclamant que si sumem 

les diferents reduccions de mestres que tenim al municipi de més de 55 

anys, equivaldria gairebé a dues jornades senceres d’un/a mestre, i que per 

tant, es pot fer la lectura en global i que aquestes persones es repartissin 

unes hores a cada centre escolar. També comenta que a la carta inclouen el 

fet que falten vetlladors i suport a les aules i que els agradaria poder 

mantenir una reunió amb el Director de Serveis Territorials. 

M. Antònia comenta que si es vol es pot validar la carta des del CEM i 

també enviar-la. S’acorda que la faran arribar a la regidoria. 

Mª Carmen Olivar s’acomiada del CEM  perquè es jubila en breu.  

E. Krueguer també s’acomiada perquè marxa a viure a fora. 

Sense cap altre punt a tractar s’acaba la sessió. 

 

 

 


