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A la Masia Can Borrell d’Arenys de Munt, el dia 14 de juny de 2016, a les 6 de la tarda, 
es reuneixen les següents persones, que formen part del Consell Municipal 
d’Ensenyament o que actuen en representació de membres que no han pogut assistir 
a la reunió: 
 
Representants polítics 
Tònia Vila, regidora de Cultura i Ensenyament 
 
Representants de l’Escola Sant Martí 
Lluís Llovet, director 
Maite Casquete, cap d’estudis 
Mònica Martori, representant AMPA  
 
Representants de l’Escola Sobirans 
Stella Pujol, directora 
Sònia Olivares, presidenta de l’AMPA 
 
Representants de l’Institut Domènec Perramon 
Miquel Manzano, director 
Francesc Isern, cap d’estudis 
Mònica Cadellans, representat de l’AMPA 
 
Representant de l’escola bressol municipal La Petjada 
Aitana Dellonder, directora 
 
Representants de l’Aula Cultural i Aula de Música 
Rosa Conesa, mestra de l’Aula de Música 
 
Excusa la seva assistència la sra. M. Àngels Salichs i Pont, directora de la llar d’infants 
La Caseta Amagada i el sr. Josep Lluís Rodríguez i Bosch, formador de l’Aula Cultural. 
 
El grup polític de Convergència vol que consti en acta que cap regidor no va poder 
assistir a aquest consell, perquè no els va arribar la convocatòria.  
A la base de dades de l’ajuntament hi constava una  persona que en aquests moments 
no representa CiU; per aquest motiu no els va arribar la convocatòria. Ja s’ha esmenat 
la base de dades amb el nom correcte de la persona que representarà CiU en el 
Consell Municipal d’Ensenyament. 
 
Tots ells, assistits de la sra. Alícia Muns, que fa les funcions de secretària del Consell 
d’Ensenyament. 
 

1.- Aprovació acta sessió anterior 
 
Una vegada oberta la sessió, i fet un repàs de l’acta anterior, aquesta s’aprova per 
unanimitat. 
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2.- Matriculacions per al curs 2016-2017 
 
El director de l’Escola Sant Martí comenta que encara tenen alguna matriculació 
pendent. L’Escola Sobirans diu que ja ho tenen definitiu i l’Institut Domènec Perramon 
indica que té 49 matriculacions de 1r BAT i 41 de 2n. A l’Escola Bressol La Petjada hi 
ha hagut 74 matriculacions. A l’Aula de Música han pujat sobretot les matriculacions en 
instruments i ha augmentat el nombre d’adults, potser es podria fer un grup més però 
es fins al setembre hi ha matrícula oberta. 

3.- Festius locals i dies de lliure disposició  
 

Es decideix per consens que els dies de lliure disposició del curs 2016-2017 seran el 
31 d’octubre i el 9 de desembre de 2016 i el 27 de febrer de 2017. 
 
 4.- Manteniment i inversions als centres escolars 
 
Es fa un repàs de totes les reparacions i obres que estan previstes fer als edificis 
escolars durant l’estiu. 
 
 5.- Revista Ensenyament 2016 
 
La revista està a impremta i arribarà sobre el dia 22 de juny. A la portada s'ha fet un 
collage de les diferents fotos de la  festa de graduació. S'acorda que es faci una 
revista anual i que la propera s’haurà de tenir tancada al maig de 2017. 
 
 6.- Informacions sobre aula de formació d’adults 
 
En el Ple del 30 de juny es farà l’encomana a Gusam de la gestió del Centre de 
Formació d’Adults per començar durant el mes de setembre de 2016. S’explica el 
problema que hi ha hagut els darrers anys per a la contractació del professorat i que 
és una realitat molt esperada. S’ha de fer créixer l’Aula de Formació d’Adults i en això 
hi ha d’haver la col·laboració de l’Institut. El director de l’Institut, el sr. Miquel Manzano, 
comenta que ja es fa i que ell interpreta que l’escola és per a adults i per a estudiants 
de més de 17 anys. Se li diu que hi ha nois i noies més joves també i que hi ha el 
Projecte Riera que queda al mig i que podria ser la plataforma. El director de l’Institut 
apunta que ells recomanen als alumnes que no aproven Batxillerat que facin cicles 
formatius, no que vagin a l’escola d’adults. Però indica que es pot fer incís a les 
xerrades. 
La regidora Tònia Vila explica que hi haurà un equip directiu amb estructura d’escola. 
S’acorda que al mes de juliol es farà una revisió per valorar tot plegat, però comenta 
que es pot parlar amb Benestar Social per anar a buscar a aquests nanos i, fins i tot, 
buscar-los a altres pobles. 
El director de l’Institut diu que s’hauria de fer un PPI com a Arenys de Mar o col·laborar 
amb ells en el tema de cerca d’empreses de proximitat per fer pràctiques. La regidora 
comenta que no té pressupost però que ho pot parlar. 
 
 7.- Matriculació Aula de Música 
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S’ha exposat aquest tema al punt 2. 
 
 8.- Jornada de benvinguda del nou curs al setembre 
 
La jornada de benvinguda del nou curs es farà el proper dia 8 de setembre a 2/4 de 2 
del migdia. 
 
 
 
 9.- Repàs necessitats festes final de curs 
 
Ja està tot pràcticament lligat. La cap d’estudis de l’Escola Sant Martí, sra. Maite 
Casquete, comenta que ja ha parlat amb els tècnics de so per al dia 21 de juny al matí. 
 
 10.- Presentació del Pla d’Equipaments Culturals de la Diputació 
 
La regidora explica el recurs que es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona per 
assessorament en edificis culturals. Comenta que els tècnics de Diputació ja han 
visitat tots els edificis durant quasi un any per elaborar una radiografia a nivell 
sociotècnic dels edificis municipals. 
 
En el Pla es destaca que la població de 0-15 anys és molt elevada en comparació a la 
resta del territori i per això s’ha de treballar per aquest col·lectiu. 
 
Les propostes que es fan en aquest Pla d'Equipaments són les següents: 
 

- Biblioteca: fer un edifici nou a la parcel.la UA 10 de Can Globus. Es 
redactarà primer el projecte i s’ha de fer un esforç per aconseguir la nova 
biblioteca perquè ja ens han baixat de categoria. 

- De la casa modernista de Can Globus també es farà projecte. Hi ha una 
proposta per a què serveixi per l’arxiu històric. 

- Hotel d’Entitats: actualment està ocupat per algunes entitats i s’ha de 
convertir en centre cívic. A la planta baixa hi haurà un espai de joves i a la 
planta mitja i la planta de dalt hi haurà associacions. La proposta és de 
compartir l’espai central i que cadascuna de les entitats tingui un espai petit 
per a magatzem. Aquest nou espai s’hauria de convertir en dinamitzador del 
teixit associatiu del poble. Quan s’alliberi l’Escorxador, s’instal·larà allà 
l’Escola de Música. 

- Can Borrell: Quan marxi tot el que hi ha ara mateix hi ha una proposta 
engrescadora i innovadora que el vol convertir en un espai per a infants. Al 
matí s'hi podria fer cursos de preparació al part, de lactància materna, 
cursos per a nadons, etc. i un espai on poguessin anar els avis amb els 
néts. A la tarda, es podrien programar contes per a nens, tallers de teatre, 
de manualitats o de psicomotricitat, etc. 
Les AMPA’s podrien utilitzar-ho i les famílies podrien ser les dinamitzadores 
de l’espai. 
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La directora de l’Escola Sobirans, sra. Stella Pujol, opina que totes les propostes 
responen a necessitats actuals. El contingut també el troba adequat però pensa que 
Can Borrell és un edifici inadequat per activitats infantils. 
 
La presidenta de l’AMPA Sobirans, sra. Sònia Olivares, creu que les AMPA’s no 
haurien d’utilitzar Can Borrell perquè ja s’ho fan tot a les escoles i que volen promoure 
precisament que les activitats no es facin fora dels centres escolars. 
 
 
 

11.- Preguntes i suggeriments 
 
La directora de l’Aula de Música, sra. Rosa Conesa, comenta que hi ha una queixa 
formal d’una mare comentant que el concert de l’Aula de Música de final de curs 
coincideix amb una activitat de l’AMPA de l’Escola Sant Martí. Apunta també que ja ho 
ha parlat amb la mare en qüestió. Tots els professors coincideixen a dir que al mes de 
juny és complicat quadrar dates perquè es fan moltes activitats extraescolars i és difícil 
que no afecti a algú. La directora de l’Escola Sobirans, sra. Stella Pujol, diu que es 
podria mirar de coordinar els horaris perquè es pugui fer tot. 
 
El director de l’Institut Domènec Perramon, sr. Miquel Manzano, comunica al consell 
que deixa la direcció del centre i que entrarà un nou equip directiu a l’Institut. Agraeix 
la cooperació del Consell d’Ensenyament. A l’Ajuntament li agraeix el Projecte Riera, 
amb el que hi ha hagut 100 graduats més; la bona relació amb l’Escorxador amb 
convivència, difusió d’activitats i xerrades de la Diputació; a les activitats de la Policia 
Local, com l’educació viària i les bicicletades; a la regidoria d’Igualtat de Gènere amb 
l’Escola de Família; a la regidoria d’Esports per la cessió de les instal·lacions 
esportives; i al projecte de mediació recent i que es desenvoluparà amb èxit. A les 
escoles vol agrair l’acolliment de nois d’entrada a les empreses, el Projecte Riera, el 
traspàs d’informació, el seminari de matemàtiques, les Jornades de Portes Obertes, 
les visites i el programa de ràdio. Amb aquests agraïments s’acomiada. 
 
La directora de l’Escola Sobirans, sra. Stella Pujol, fa balanç de les festes del centre. 
Un cop sabut el resultat de l'enquesta que es va fer a les famílies i al claustre, la 
directora indica que el concert de Nadal es farà en dues tardes, dividits en cicles, a la 
Sala Municipal. Per Carnaval cada any tota l’escola farà una rua. 
Proposa que s'alterni la festa de l’ajuntament amb les dues escoles, un any la rua es 
faci al Sobirans i un any la rua es faci al centre del poble. 
 
 
 
 
Acaba la reunió a les 20 hores, de la qual jo, el secretari, en dono fe. 
 
 
 
 


