ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Identificació de la sessió
Núm.: 1 – 15/16
Caràcter: Ordinari
Data: 2 de desembre de 2015
Horari: 18 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Alcaldessa
Regidora d’Ensenyament
Cap de Serveis a les Persones
Tècnica d’Ensenyament
Representant personal no docent de Secundària dels Centres d’Ensenyament Municipals
Directora de l’Escola Giroi
Representant pares i mares de l’Escola Giroi
Directora de l’Escola Pinetons
Representant professorat de l’Escola Pinetons
Directora de l’Escola Puiggraciós
Representant professorat de l’Escola Puiggraciós
Representant pares i mares de l’Escola Puiggraciós
Representant personal no docent de Primària de l’Escola Puiggraciós
Directora de l’Escola Tagamanent
Representant professorat de l’Escola Tagamanent
Director de l’Escola Municipal d’Art i Disseny
Directora de l’Escola Municipal d’Educació
Director de l’Escola Municipal de Música
Directora de l’Escola Bressol Municipal
Representant pares i mares de l’Escola Sant Lluís Gonçaga
Representant professorat de l’Escola Sant Lluís Gonçaga
Representant alumnes de l’Escola Sant Lluís Gonçaga
Director de l’Institut Manuel Blancafort
Representant pares i mares de l’Institut Manuel Blancafort
Representant professorat de l’Institut Manuel Blancafort
Representant alumnes de l’Institut Manuel Blancafort
Directora de l’Institut Vil·la Romana
Representant professorat de l’Institut Vil·la Romana
Representant pares i mares de l’Institut Vil·la Romana
Representant professorat del SEK Catalunya
Representant del CRP Vallès Oriental IV
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Representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E
Representant del grup polític municipal C’S

Excusen l’assistència: el representant del grup polític municipal PSC-CP i la
representant del grup polític municipal CUP-PA.

ORDRE DEL DIA
1234-

Presentació de la regidora d’Ensenyament
Informació sobre les matrícules del curs 2015/16
Pla d’Actuació Municipal
Informació sobre l’Àrea d’Ensenyament:
a. Projectes de l’Àrea
b. Projectes de l’EME
c. Projecte transversal EBM – EME
d. Presentació nou equip directiu EMM i explicació activitat
conjunta entre EMM - escoles
5- Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1- Presentació de la Sra. Meritxell Coma, regidora d’Ensenyament
L’alcaldessa inicia la sessió fent la presentació de la nova regidora d’Ensenyament i
demana disculpes per la tardança en la celebració d’aquest Consell Escolar Municipal
per motius de salut.
Agraeix l’assistència i fa un reconeixement a la tasca feta per l’Àrea d’Ensenyament.
Explica l’ordre del dia i que s’haurà d’absentar abans d’hora, per motius de
representació del seu càrrec.

2- Informació sobre les matrícules del curs 2015/16
La cap de Serveis a les Persones explica com han anat les matrícules d’aquest curs
2015/16 i comenta que, degut a que ara les matrícules de fora de termini es fan
directament a les escoles, no està tan informada puntualment de les noves
incorporacions. A P3 queden places, però a 2n i 3r de Primària no. A totes les escoles hi
ha hagut places per absorbir les matrícules i han pogut donar cabuda a tots els nous
alumnes de P3.
A Secundària hi ha un augment important de demanda de places, degut a que els
alumnes que passen des de Primària, són grups més nombrosos. En els dos instituts
s’han hagut de crear 3 grups a cadascun.
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El representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E pregunta quants grups es
preveuen en un futur a Secundària i la cap de Serveis a les persones li respon que aniran
pujant segons els alumnes que ja tenim a la Primària, però al cap d’uns anys tornaran a
baixar.
La directora de l’Escola Giroi comenta que hi ha hagut molt moviment al setembre i
degoteig d’alumnes.
3- Pla d’Actuació Municipal
La regidora d’Ensenyament passa a explicar el PAM a l’Àrea d’Ensenyament. Informa
que és una declaració d’intencions i s’estableixen uns indicadors per comprovar si es
compleixen. Comenta que la Garriga és una zona escolar d’actius, on hi ha pocs
conflictes, tranquil·la i amb uns resultats molt bons. A l’hora de fer el PAM es va
pensar en l’educació en valors dels alumnes i anar més enllà dels aprenentatges, ser
persones “humanes”, ètica i moralment responsables.
El primer objectiu consisteix en treballar perquè la Garriga tingui un sistema educatiu
de la màxima qualitat en totes les seves etapes educatives i comenta que això ho tenim
molt assumit i es tracta de continuar amb la tasca que estem fent. Es vol promocionar la
coordinació entre els diferents centres del municipi per a l’intercanvi de bones
pràctiques educatives i comenta que la directora de l’Escola Municipal d’Educació
(EME) ha fet un màster d’Educació i TIC, on ha treballat amb un Entorn Virtual
d’Ensenyament i Aprenentatge (EVEA), i es vol mirar de crear una plataforma virtual i
treballar a les escoles municipals utilitzant aplicacions en línia. Si funciona es
compartirà amb altres centres.
El segon objectiu és reforçar i consolidar els serveis de les escoles de titularitat
municipal, per tal de garantir la seva continuïtat i la qualitat educativa.
En quant a l’Escola Municipal de Música (EMM) comenta que a la Garriga hi ha molta
qualitat en ensenyament musical i es vol mantenir i potenciar la col·laboració de l’EMM
amb altres entitats del municipi.
En referència a l’Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAD) es volen crear cicles
formatius adaptats a l’entorn. Sobre formació ocupacional es fa una reunió trimestral
amb diversos tècnics i es fa una tasca molt important per la inserció dels aturats.
A l’EME es farà una aposta de futur. El dia 9 es reuneixen amb la delegada territorial
per parlar del Pla de Formació Inicial. Es tracta d’alumnes que tenen fracàs escolar a la
ESO i els ajuden a tirar endavant. S’està plantejant fer un PQPI de comerç.
Sobre el Projecte ACADA comenta que és fantàstic perquè molts alumnes acaben fent
la prova d’accés, un cicle de grau superior o la universitat.
En quant al Projecte Ítaca també és molt maco i és una llàstima que només hi puguin
participar uns pocs alumnes.
Comenta que l’Ajuntament ha d’impulsar la realització de tallers de pares i fills.
Estan oberts a qualsevol proposta, encara que a vegades no es facin amb la celeritat que
voldríem perquè ha d’haver-hi un procés administratiu com ajuntament. Escoltem les
famílies.
Sobre el Consell d’Infants volem que cada vegada tingui més participació perquè els
nens tenen unes propostes i idees molt bones.
Volem donar suport a totes les activitats que donin importància a aquests valors.
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També es vol aconseguir que el municipi tingui el menor atur possible, fent formació
ocupacional, encara que la Garriga és un poble comparativament amb un nivell baix
d’atur.
4- Informació sobre l’Àrea d’Ensenyament
a. Projectes de l’Àrea
La tècnica d’Ensenyament explica que en referència a la programació de les ACE ja ha
passat el programa i les dates en que es faran.
Sobre la natació hi segueixen participant 3 escoles, amb un total de 122 alumnes. Ho fan
un grup de P4 i dos de P5. Comenta, la regidora d’Ensenyament, que, a partir d’ara,
amb el nou contracte de concessió de les piscines, la natació serà gratuïta. Dóna les
gràcies al representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E per la informació i
comenta que s’està estudiant que una part de l’import pressupostat per les piscines vagi
destinat a pagar el transport, aquest any.
La directora de l’Escola Pinetons diu que si és totalment gratuït potser s’apunten més
escoles.
La cap de Serveis a les persones diu que estudiaran invertir els diners en el transport.
La directora de l’Escola Tagamanent pregunta si sempre es farà dintre de l’horari lectiu
i la cap de Serveis a les persones li respon que amb el plantejament actual sí, perquè
correspon a les hores que la piscina està lliure.
Continua, la tècnica d’Ensenyament, explicant els projectes de l’Àrea. Les xerrades que
s’han fet tenen molt èxit i en quant a la difusió del casal de Nadal ja s’ha fet i es
realitzarà a l’Escola Giroi. La regidora d’Ensenyament comenta que des de
l’Ajuntament estem oberts a rebre ofertes de xerrades, tallers, activitats, ... i que quan
alguna és gratuïta llavors es fa saber a les escoles, però que és sense compromís, les
escoles són qui decideixen si els interessa.
b. Projectes de l’EME
La directora de l’EME explica que volen treballar en una línea de col·laboració amb les
escoles. Explica el PFI, on els alumnes aprenen a treballar la fusta i fan algun projecte
real per alguna entitat. Pel 2016 ja tenen un projecte amb la Torre del Fanal: faran un
armari i dues taules per equipar-lo.
La regidora d’Ensenyament explica que aquest any els alumnes de l’ACADA han anat a
fer un calendari d’advent a l’Escola Giroi i que és molt bonic. La directora de l’EME
diu que està molt bé perquè són alumnes de 4t d’ESO que fan de professors als de 6è de
Primària. Aquestes col·laboracions són molt positives.
c. Projecte transversal EBM – EME
La directora de l’Escola Bressol Municipal explica el projecte transversal que s’ha fet
entre l’EME i l’EBM. Es va fer una proposta per fer un projecte al pati de l’EBM,
concretament una caseta de fusta per complementar la psicomotricitat. L’estan gaudint
tots els nens de l’escola i comenta que hi ha molta feina al darrera i és un projecte que
engloba a molta gent.
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d. Presentació nou equip directiu EMM i explicació activitat conjunta
entre EMM - escoles
La regidora d’Ensenyament explica que s’ha canviat tot l’equip directiu de l’EMM,
excepte la cap d’estudis. Hi ha un nou director i una nova secretària acadèmica.
La tècnica d’Ensenyament informa dels projectes que l’EMM pot oferir a les escoles.
Hi ha la Cantata “Estem sonats”. Ja s’ha fet l’assaig d’alumnes de 3r a 6è i el dia 9 està
programat que ho facin els alumnes de 1r i 2n.

5- Precs i preguntes
La cap de Serveis a les persones comenta que el PAM s’ha penjat a la web de
l’Ajuntament i s’ha programat un primer nivell que són els objectius. Estaria bé fer una
reunió amb Primària i Secundària del municipi per fer una pluja d’idees per incorporar
al PAM (alguna demanda, projecte, ...) perquè tenim 4 anys per dur-lo a terme. Ens
poden fer arribar qualsevol suggeriment per qualsevol mitjà. Al gener està previst que es
desenvolupi aquest altre nivell i es posarà un programa informàtic per fer un seguiment i
comprovar si el PAM s’està complint.
D’altra banda, també comenta que si hi ha alguna altra escola que es vulgui incorporar a
fer piscina que avisi.
El representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E fa referència al projecte de medi
ambient 50x50, que està fent l’Escola Pinetons per si alguna altra escola es vol afegir,
que s’ampliï la partida. La tècnica d’Ensenyament diu que enlloc d’incorporar a totes les
escoles es va decidir amb l’Àrea de Territori incorporar una escola cada any. La
Diputació també ha de dir si continua recolzant aquest projecte.
El representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E també comenta que s’ha
augmentat la partida de les visites del Centre de Visitants per tal de fer visites gratuïtes
per les escoles. La cap de Serveis a les persones li contesta que com el pressupost
encara no està aprovat per Plenari no han dit res.
Explica, la regidora d’Ensenyament, que hi ha una concessió amb el Centre de Visitants
i que per això les sortides, per ara, no surten gratuïtes. S’estan fent gestions per oferir
visites gratuïtes a les escoles, però fins que no estigui aprovat no poden informar.
La cap de Serveis a les persones comenta que això és un exemple del que ens poden
suggerir, si no és pel pressupost del 2016 pot ser a més llarg termini.
La directora de l’Escola Giroi diu que es fan moltes cessions del gimnàs de la seva
escola i sap que és l’Ajuntament qui decideix, però demana que es replantegi
l’ordenança municipal i que es tingui en compte els usuaris de l’escola ja que si hi ha,
per exemple, un dinar en diumenge, per dilluns encara l’espai no està bé. Per això li
agradaria que es replantegés, encara que sap que tenim mancança d’espais. Explica que
tal com està la instal·lació elèctrica qualsevol té accés al material esportiu de l’escola.
La regidora d’Ensenyament diu que ho traslladarà a l’equip de govern.
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El representant del grup polític municipal C’S parla dels camins escolars. Diu que aquí
no tenim cap senyalitzat i s’hauria d’apostar per això, incentivar que els nens vagin
caminant a l’escola. La cap de Serveis a les persones diu que això ja es va fer a la
Garriga. Van fer una estadística, es va preguntar a les famílies i van estar dos anys
treballant amb això. Es van fer xerrades i fullets informatius, però tothom va en cotxe.
El representant del grup polític municipal ICV-EUiA-E creu que s’hauria de tornar a
intentar, ja que en el seu moment es va mirar la realitat que teníem. L’important és que
tots els nens que vagin a peu, vagin amb seguretat i que el camí que arriba a l’escola
estigui ben segur i senyalitzat.
La directora de l’Escola Tagamanent diu que està d’acord i que els accessos s’haurien
de facilitar, que per anar a la seva escola hi han les escales i hi han moltes mares que no
poden pujar amb els cotxets. La cap de Serveis a les persones comenta que allà és difícil
poder-ho resoldre, o canvies la via del tren o no es pot fer res amb el desnivell que hi ha,
s’hauria de mirar de fer alguna cosa que sigui factible i viable. Es pot posar com un punt
del PAM i parlar d’això.
Passant a un altre tema, la directora de l’Institut Vil·la Romana comenta la tasca tant
positiva dels agents cívics, però que no hi són sempre. Al principi van anar uns dies i
ajudaven molt. La directora de l’Escola Puiggraciós també diu que ho troba molt
positiu. El director de l’EMAD comenta que al centre també han funcionat molt bé però
pocs dies.
I sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19h.
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