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ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 

Identificació de la sessió 

 

Núm.: 2 – 15/16 

Caràcter: Ordinari 

Data: 8 de juny de 2016      

Horari: 18 h 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament 

 

Hi assisteixen: 

 

Regidora d’Ensenyament 

Cap de Serveis a les Persones 

Tècnica d’Ensenyament 

Representant PND de Secundària dels Centres d’Ensenyament Municipals 

Representant del CRP Vallès Oriental IV 

Directora de l’Escola Giroi 

Professora de l’Escola Giroi 

Professora de l’Escola Pinetons  

Mare de l’Escola Pinetons 

Directora de l’Escola Puiggraciós 

Professora de l’Escola Puiggraciós 

Mare de l’Escola Puiggraciós 

Directora de l’Escola Tagamanent 

Professora de l’Escola Tagamanent 

Director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny 

Directora de l’Escola Municipal d’Educació 

Secretària acadèmica de l’Escola Municipal de Música 

Directora de l’Escola Bressol Municipal 

Professora de l’Escola Bressol Municipal 

Pare de l’Escola Bressol Municipal 

Director de l’Escola Sant Lluís Gonçaga 

Professora de l’Escola Sant Lluís Gonçaga 

Representant del grup polític municipal ERC-AM 

Representant del grup polític municipal CUP-PA 

Representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E 

Representant del grup polític municipal C’S 

Director de l’Institut Manuel Blancafort 

Mare de l’Institut Manuel Blancafort 

Professor de l’Institut Manuel Blancafort 

Directora de l’Institut Vil·la Romana 

Professor de l’Institut Vil·la Romana 
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Mare de l’Institut Vil·la Romana 

Director del SEK Catalunya 

 

Excusen l’assistència: l’alcaldessa, el representant del grup polític municipal PSC-CP, i 

la directora de l’Escola Pinetons. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

2- Preinscripcions a les escoles, curs 2016/17 

3- Dies festius de lliure disposició 

4- Activitats de l’Àrea d’Ensenyament: 

- Cicles formatius EMAD 

- Espai de Debat Educatiu 

- Disseny parc Consell d’Infants 

5- Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

1- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior 

 

S’aprova l’acta, sense esmenes. 

 

 

2- Preinscripcions a les escoles, curs 2016/17 

 

La regidora d’Ensenyament informa de les preinscripcions de Primària i ESO que hi ha 

hagut a les escoles per al curs 2016/17, tenint en compte que actualment encara hi haurà 

degoteig d’alumnes fins setembre. 

 
P3 P4 P5 1r EP 2n EP 3r EP 4t EP 5è EP 6è EP

Escola Els Pinetons 33 3 2 2 1 2 43

Escola Giroi 23 1 1 1 1 1 28

Escola Puiggraciós 60 1 1 62

Escola Tagamanent 15 1 1 2 1 20

Sant Lluís Gonçaga 20 1 2 2 1 26

TOTALS 151 4 4 4 2 8 2 2 2 179

1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO

Institut Blancafort 111 3 2 3 119

Institut Vil·la Romana 63 3 1 67

Sant Lluís Gonçaga 10 10

TOTALS 184 3 5 4 196  
 

P0 P1 P2

Escola Bressol Municipal Les Caliues 2 13 14 29

Llar d'infants Sant Lluís G. 5 19 5 29

7 32 19 58  
 

Hi haurà 7 grups de P3, tenint en compte que s’ha reduït un grup a l’Escola Giroi, 

respecte el curs actual. 
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Pel que fa al nivell de 3r d’EP, que hi haurà moltes incorporacions noves, la directora de 

l’Escola Giroi comenta que s’esperaran a la confirmació de matrícula per a col·locar-

les. Afegeix que la inspectora està estudiant la possibilitat de desdoblar algun grup. 

 

Al no tenir les dades de Batxillerat i Cicles formatius, s’acorda que des de l’Àrea 

d’Ensenyament es recolliran i es faran arribar per mail a tots els membres del Consell 

Escolar Municipal. 

 

 

3- Dies festius de lliure disposició 

 

Per acord de tots els membres assistents, s’escullen els següents dies: 31 d’octubre i 9 

de desembre de 2016, 27 de febrer i 2 de maig de 2017. 

 

 

4- Activitats de l’Àrea d’Ensenyament 

 

a. Cicles Formatius EMAD 

 

Es dóna la paraula al director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) el qual 

procedeix a informar dels canvis en els cicles formatius que s’han fet i que es faran, 

d’acord amb el canvi de llei (LOGSE-LOE). 

 

El curs 2013/14 ja es va fer l’adaptació dels cicles formatius de l’especialitat de Gràfica, 

ja que segons la LOE aquests es deixaven d’impartir i s’implantaven a tot Catalunya els 

nous cicles de la branca de Comunicació Gràfica i Audiovisual.  

 

Cicle impartit fins el curs 2012/13 
Adaptació nou cicle (LOE) a partir del 

curs 2013/14 

CFGM d’Artfinal de disseny gràfic 
CFGM d’Assistent al producte gràfic 

interactiu 

CFGS de Gràfica publicitària CFGS de Gràfica interactiva 

 

Aprofita per recordar que són cicles que requereixen prova d’accés i que hi ha 3 

convocatòries: una al maig per als alumnes sense requisits (prova comuna i específica) i 

dues al juny i setembre per als alumnes amb requisits (només prova específica). 

 

De cara al proper curs 2016/17, s’ha demanat al Departament d’Ensenyament 

l’autorització per substituir el cicle formatiu de grau mitjà d’Ebenisteria artística pel de 

Reproduccions artístiques en fusta, també de grau mitjà i de la família de l’Escultura, 

amb el perfil professional Creació d’elements i moble.  

 

També s’ha demanat poder fer el 2x3 (2 títols en 3 anys) amb els cicles de grau superior 

de Gràfica publicitària i Gràfica interactiva. 

 

I, per últim, es deixarà d’impartir el cicle formatiu de grau superior de Mobiliari, ja que 

en aquests moments té poca demanda. 

 

Per altra banda, es continuaran impartint els cursos de preparació per a les proves 

d’accés. 
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b. Espai de Debat Educatiu 

 

Explica, la regidora d’Ensenyament, que l’Espai de Debat Educatiu és un projecte de la 

Diputació de Barcelona que, des de l’any 2005, s’està posant en marxa a diferents 

municipis de Catalunya. Fa un any, una mare representant d’una AMPA va venir a 

l’Àrea d’Ensenyament a fer la proposta i ara s’està mirant d’engegar-lo a la Garriga. 

Explica que van anar, juntament amb la tècnica d’Ensenyament, a Torelló, municipi en 

el qual es duu a terme, per veure com funciona. 

 

Aquest projecte té un acompanyament per part d’un/a tècnic/a de la Diputació, durant 3 

anys, el/la qual ajuda a posar-lo en marxa. Es demana la implicació (voluntària) de totes 

les persones que estan en contacte amb infants i adolescents (de 0 a 18 anys), ja siguin 

pares, mares, avis, pediatres, docents, personal de benestar social, etc. Es tria un tema 

per any i, en un principi, es fan reunions mensuals per treballar-lo. A mesura que 

s’avança, les reunions són més espaiades.  

 

És un projecte molt positiu, ja que es té la visió de tothom qui hi participa. Per tant, com 

més gent hi intervingui millor, així hi haurà més idees, més opinions... 

 

Ja s’informarà a les escoles de la data de la primera reunió. 

 

La cap de Serveis a les persones comenta que el tema de fer conferències, reunions 

d’aquest tipus... té pujades i baixades d’assistència, però que ara s’ha detectat que hi ha 

un increment d’interès en aquests temes. Per exemple, fa poc es va dur a terme la 

xerrada “Educar sense cridar”, la qual va tenir molta assistència. Per aquest motiu, des 

de l’Àrea d’Ensenyament ens hem engrescat a engegar aquest projecte, ja que sembla 

que ara hi ha força demanda. 

 

Per últim, la tècnica d’Ensenyament informa que s’iniciarà a l’octubre i que durant el 

mes de setembre es farà la presentació del procés. 

 

c. Disseny parc Consell d’Infants 

 

La tècnica d’Ensenyament explica que aquest any, des del Consell d’Infants, s’ha 

treballat en el disseny d’un parc per al municipi. S’ha fet un anàlisi de què tenim i de 

què es voldria tenir. També s’han visitat parcs d’altres municipis i s’ha fet una recerca 

de quines infraestructures s’hi podrien instal·lar, dins les possibilitats del pressupost que 

es disposa, tot això per a poder presentar una proposta a l’Equip de Govern.  El terreny 

ja està decidit; serà als terrenys prop de la ruïnes de Can Terrers, en un principi 

semblava que no era idoni, però finalment s’ha vist que té forces possibilitats. 

 

Aquest divendres, a les 20 h, es farà la presentació de la proposta, juntament amb la 

cloenda del Consell d’Infants d’aquest curs. 

 

La cap de Serveis a les persones comenta que no tenen gens de mal gust i que hi ha 

propostes molt bones. 
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La directora de l’Escola Bressol Municipal demana que es tinguin en compte les zones 

d’ombra, ja que als parcs a la tarda sempre hi toca el sol i s’ha de tenir cura amb els 

infants. 

 

Tancant el tema, la regidora d’Ensenyament felicita les idees que han tingut i les 

presentacions que fan, que totes són molt bones i que s’hi han implicat molt. Està molt 

contenta de com funciona el Consell. 

 

 

5- Precs i preguntes 

  

La tècnica d’Ensenyament dóna la paraula a la secretària acadèmica de l’Escola 

Municipal de Música (EMM) perquè pugui explicar un projecte de l’EMM per fer amb 

les escoles, de cara al curs vinent. 

 

Primer de tot, comença donant les gràcies per la participació de les escoles a l’activitat 

“Assaig i concert Mary Poppins” organitzada per l’EMM, que s’ha fet aquest curs. 

 

A continuació explica que l’EMM ha programat, pel curs vinent, l’activitat “Com sona 

l’EMM”, a càrrec dels professors de l’escola i adreçada als alumnes de Primària, amb la 

qual es vol donar la oportunitat als nens que puguin entrar i conèixer l’escola i els 

instruments que s’hi poden aprendre a tocar. De moment, aquest any es vol començar 

amb els alumnes de 1r de Primària, a veure com va. Les sessions per grup/classe es 

faran a l’EMM, un sol dia per grup, i tocaran instruments de vent, de corda i després 

tots junts. 

 

La tècnica d’Ensenyament comenta que serà una activitat similar a la que es fa dins la 

programació de les Activitats Culturals a les Escoles (ACE), als tallers de Can Xic de 

l’Escola Municipal d’Art i Disseny. Quan es quedi per valorar les ACE ja es mirarà de 

buscar dates per fer-la. 

 

Afegeix, la cap de Serveis a les persones, que aquesta és una activitat sorgida arrel del 

PAM, incentivar. 

 

Es dóna la paraula a la coordinadora de l’Escola Municipal d’Educació (EME) que 

passa a explicar el projecte europeu Guiding Cities (ciutats educadores) amb una 

subvenció Erasmus+, en el qual participa la Diputació de Barcelona amb entitats 

d’altres països (Grècia, Itàlia i Romania). Van desenvolupar un model de ciutat 

orientadora i dissenyar eines per a planificar els serveis d’orientació i reduir 

l’abandonament escolar prematur. Explica que s’han recopilat experiències i projectes 

orientadors i han seleccionat els que han semblat millors (21 de la província de 

Barcelona, 13 desenvolupats per ajuntaments i 3 del Vallès Oriental, dels quals el 

Projecte ACADA ha estat un d’ells). S’ha creat una web on es penja l’explicació 

d’aquests projectes de referència dels països participants. A part de poder compartir el 

Projecte ACADA a nivell europeu, implica col·laborar amb la Diputació amb una prova 

pilot d’enquesta i participar en una jornada de treball conjunta. 

 

La tècnica d’Ensenyament informa que ja s’ha realitzat la 4a Jornada Esportiva, en la 

qual participen els alumnes de 6è d’EP, 4t d’ESO i Batxillerat dels centres públics, 

privats i concertats, del municipi. Afegeix, la regidora d’Ensenyament, que dels instituts 
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surten monitors i de les escoles (6è d’EP) surten alumnes. Hi ha una reunió programada, 

amb les regidories d’Esports i d’Ensenyament, per parlar de com donar suport des de 

l’Ajuntament.  

 

La regidora d’Ensenyament demana implicació sobretot de les escoles que hi participen. 

La directora de l’Escola Giroi diu que el suport de les escoles ja hi és, que el més 

necessari és el suport que pugui donar l’Ajuntament. 

 

El representant del CRP Vallès Oriental IV destaca que és una activitat que mobilitza un 

gran volum d’alumnes, professors i responsables (290 alumnes de 6è, 57 alumnes de 3r 

i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat).  

 

Dóna la paraula, la tècnica d’Ensenyament, al tècnic de Via Pública i Mobilitat perquè 

introdueixi el tema dels camins escolars, el qual comença explicant que els camins 

escolars tenen com a objectiu fomentar l’autonomia dels nens, perquè des de petits (6, 7 

o 8 anys) ja puguin anar sols a l’escola. Diu que s’ha d’estudiar i veure si és necessari al 

nostre municipi, que es compta amb la col·laboració de la Diputació per a tirar-ho 

endavant, però remarca que, si no hi ha implicació per part de les escoles, alumnes i, 

sobretot, dels pares, no es podrà fer, perquè fracassarà.  

 

Explica, com a experiència, la de d’Escola de l’Av. Tibidabo, on s’hi ha implicat 

tothom, fins i tot botiguers, i és tot un èxit. La tècnica d’Ensenyament diu que es passarà 

l’enllaç de l’escola perquè puguem veure l’exemple. La cap de Serveis a les persones 

comenta que si hi ha punts en el camí, com són les botigues, on puguin entrar els 

alumnes si mai es troben amb algun problema, això és molt bo. També diu que potser 

estaria bé provar primer amb una escola, com a pionera, i després, segons hagi anat, fer-

ho a la resta d’escoles.  

 

La directora de l’Escola Puiggraciós pensa que és un projecte interessant i que s’ha de 

parlar a les escoles.  

 

La directora de l’Escola Tagamanent també comenta que potser s’hauria de fer 

prèviament un estudi de les famílies que va a cada escola, perquè pot ser complicat. La 

cap de Serveis a les persones diu que fa temps ja es va treballar aquest tema, passant 

enquestes a les famílies, però va quedar aturat. Cal treballar-hi més a fons i que 

s’impliqui més tothom. 

 

El tècnic de Via Pública i Mobilitat remarca que cal ensenyar als nens que vagin sense 

por, però que siguin conscients dels perills. Afegeix, la representant dels pares de 

l’Institut Vil·la Romana que també caldrà conscienciar molt als pares. La directora de 

l’Escola Puiggraciós diu que s’haurà de treballar molt des de les escoles amb els pares. 

 

Recomana, el representant del grup polític municipal C’S, que l’Ajuntament presenti un 

esborrany de com serien aquests camins escolars. També pensa que almenys s’hauria de 

començar a provar en dues escoles, com a mínim. 

 

La cap de Serveis a les persones demana que les escoles en parlin en els claustres i que 

en el proper Consell Escolar Municipal (octubre) es miri a veure quin resultat hi ha 

hagut. Si hi ha iniciativa, l’Ajuntament ho engegarà, però sobretot hi ha d’haver 

implicació de les escoles. 
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Aprofita, la professora de l’Escola Giroi, per demanar que caldria revisar alguns trams 

perillosos dels carrils bici que hi ha al municipi, en concret un que hi ha a prop de 

l’escola. El tècnic de Via Pública i Mobilitat creu que s’hauria de canviar la filosofia i 

anar en bici pel carrer, no només pels carrils bici, i que els cotxes ja s’adapten. 

 

El representant del CRP Vallès Oriental IV comenta que hi ha un tros de carril bici que 

creua amb un pas de vianants, on les bicis van molt ràpid, i això és molt perillós perquè 

els cotxes no tenen temps de veure’ls i frenar. El tècnic de Via Pública i Mobilitat diu 

que això ja és més un tema de l’educació que reben els infants i joves, però que ja 

s’avisarà als agents cívics que estiguin al cas durant un temps. La cap de Serveis a les 

persones proposa que, si el problema és tan localitzat, potser seria bo fer una sessió 

formativa amb la Policia Local. 

 

Per concloure, la cap de Serveis a les persones dóna la paraula al director de l’EMAD, 

el qual, primer de tot, fa un agraïment a dos alumnes de l’escola que han guanyat dos 

premis aquest curs 2015/16; en Richard Tena, alumne del cicle de grau superior de 

Gràfica interactiva, del qual TV3 s’ha fixat en un treball seu i li ha fet un contracte de 

pràctiques, i en Xavier Novell, alumne del cicle de grau mitjà d’Ebenisteria artística, del 

qual el Departament d’Ensenyament va seleccionar la seva obra final per participar en la 

3a Jornada d’art i disseny de l’Escola a l’Empresa, que es va celebrar el passat mes de 

maig a Barcelona. A continuació, s’acomiada de la Direcció de l’EMAD, de cara al curs 

vinent, agraint el suport i la dedicació que ha tingut durant aquests 7 anys de tot el 

personal de l’escola, de la cap de Serveis a les persones, dels regidors que ha conegut i 

de l’actual regidora d’Ensenyament, la qual també li agraeix la feina feta. 

 

La cap de Serveis a les persones també s’acomiada, després de 25 anys com a 

treballadora de l’Ajuntament, primer com a tècnica d’Ensenyament i els últims anys 

com a cap de Serveis a les persones. Comunica que, a partir del dia 1 d’octubre de 2016, 

s’ha agafat un permís, amb previsió d’allargar la seva absència fins a la jubilació. 

Agraeix emotivament a tota la comunitat educativa les relacions personals que ha tingut 

amb tothom. La regidora d’Ensenyament també li agraeix tota la feina feta i el suport 

que ha rebut per part d’ella. 

 

Per últim, la directora de l’Escola Puiggraciós també s’acomiada de la Direcció de 

l’escola de cara al curs vinent. També rep l’agraïment de la regidora d’Ensenyament. 

 

I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19.30 h. 


