A Arenys de Munt, el dia 17 de juny de 2020 a 2/4 de 6 de la tarda, es reuneixen a la
Sala Municipal les següents persones, que formen part del Consell Municipal
d’Educació o que actuen en representació de membres que no han pogut assistir a la
reunió:
Representants polítics
Tònia Vila (regidora de Cultura i Educació)
Abel Coll (regidor de Comunicació i Transparència)
Victòria Devesa (regidora de Junts per Arenys de Munt)
Vanesa Muñoz (regidora del PSC)
Roser Ramos (representant de la CUP)
Representants de centres educatius
Lluís Llovet (director de l’Escola Sant Martí)
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí)
Alba Colomer (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sant Martí)
Carme Riera Gil (AMPA Sant Martí)
Elisenda Torrent (secretària de l’Escola Sobirans)
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans)
Susana Sánchez (cap d’estudis de l’Escola Sobirans)
Daniel Garcia (representant AMPA Sobirans)
Sonia Olivares (representant AMPA Sobirans)
Júlia Camacho (representant AMPA Sobirans)
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon)
Ivan Nieto (president de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon)
Mònica Martori (representant de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon)
Agnès Pueyo (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
Mireia Vega (coordinadora pedagògica de l’Escola Bressol La Petjada)
Francina Sintas (presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada)
Marga Galofré (representant de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada)
Oliver Bravo (cap d’estudis del CFA Enric Camón)
Mònica Torras (representant de l’alumnat del CFA Enric Camón)
Rosa Conesa (directora de l’Aula de Música AdM)
Excusen la seva assistència:
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon)
Àngels Salichs (directora de l’Escola Bressol La Caseta Amagada)
Fa de secretària Alícia Muns.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior, que va ser enviada prèviament als assistents, i s’hi
van recollir algunes esmenes.
2. Preinscripcions per al curs 2020-2021
El període de preinscripcions es va endarrerir per a tots els centres unes setmanes a
causa del confinament i finalment el nombre de preinscripcions ha estat:
A P3, inicialment hi havia 30 inscripcions a l’Escola Sobirans i 31 l’Escola Sant Martí,
però es va desestimar una preinscripció del Sant Martí per no estar censats a Arenys
de Munt i es va acceptar una preinscripció fora de termini a l’escola Sobirans; per tant
l’empat que s’havia generat va quedar resolt, segons el criteri adoptat fa tres anys
d’adjudicar-la al centre on hi ha hagut més preinscripcions, és a dir 30 a l’escola Sant
Martí i 31 a l’escola Sobirans.
El Sr. Llovet explica que inicialment hi havia un empat a 31 i des del Departament es va
notificar que la tercera línia era per al Sobirans. L’escola Sant Martí creia que s’hauria
d’haver parlat prèviament amb el Departament abans de prendre la decisió.
La Sra. Vila explica que va demanar la quarta línia al director dels SSTT per donar
cobertura a la petició de totes les famílies i, tenint en compte que l’inici del curs ha de
ser molt especial pel tema de la COVID-19 amb reducció de ràtios per aula, hi va
insistir. Li han denegat perquè no hi ha prou nens i el context de la COVID-19 és
transitori i no és un poble en què hi hagi prou infants per omplir 4 línies.
La Sra. Pujol puntualitza que en cap moment s’ha reunit amb el director dels Serveis
Territorials. En el moment que va veure l’empat va escriure una carta demanant els
criteris al director dels Serveis Territorials i defensant la línia per al Sobirans en virtut
de l’històric dels darrers quatre anys. També diu que a ella li preocupa més el tema de
nens amb NEE (necessitats educatives especials).
La Sra. Vila explica que els criteris de fa tres anys ja venen d’una anterior direcció dels
SSTT. S’aplica a molts centres i va sorgir arran del descens de la natalitat. Era un acord
entre el Departament, l’ajuntament i les direccions de les dues escoles. Des dels SSTT
s’està plantejant un altre sistema en el que no s’afavoreixi la competitivitat entre
centres i properament es reuniran les dues escoles, l’Ajuntament i els Serveis
Territorials per acordar un nou criteri a seguir. La Sra. Pujol comenta que fa quatre
anys que demanen aquesta reunió per tornar a parlar de nous criteris.

La Sra. Ramos comenta que ha revisat les actes anteriors i considera que hi ha
desordre en els temes que es tracten i els acords a què s’arriba, o almenys com
queden reflectits a les actes. Explica que a finals de maig van saber que estàvem en
una situació crítica. Van comprovar les inscripcions; en aquell moment n’hi havia 30 a
l’Escola Sant Martí i 31 a l’Escola Sobirans. No entenien les dades públiques que sortien
i que feien referència a un empat. No els concordaven i no els concorden ara tampoc.
Es van demanar explicacions sobre la darrera inscripció que hi va haver. Des de la CUP
creuen que el criteri no pot ser la competició. No entenen com, en el moment que van
començar a sorgir cartes fent referència a tripijocs, no es va manifestar la regidoria per
donar explicacions i no s’ha convocat abans el Consell. Pensen que no hi ha una
estratègia educativa política al municipi. Els sobta com càrrecs electes han difós
documents o cartes on hi ha acusacions que a ells els semblen greus.
La Sra. Vila comenta que és la primera vegada que es polititza el Consell d’Educació
municipal i demana disculpes als assistents per aquesta intervenció de la CUP.
La Sra. Colomer diu que, per al·lusions (carta sobre tripijocs), ella no sabia res
d’aquesta carta fins fa poc. Creu que la Sra. Ramos té raó en coses però per altra
banda no es pot parlar quan no hi ha ple coneixement. La carta l’ha escrita una família
afectada directament. L’error de l’AMPA va ser que els van donar suport signant com a
AMPA. La signatura l’hauria d’haver fet la família sense el segell de l’AMPA. Explica que
de seguida que van reconèixer l’equivocació va contactar amb l’AMPA del Sobirans
donant explicacions. De seguida van parlar amb la família per desvincular-se de tot.
El Sr. Llovet comenta que davant de la ignorància es diuen coses. El Departament
d’Educació va treure un document públic amb els llistats i allà coincidien tres alumnes
amb els tres números finals del DNI iguals i es va pensar que eren duplicitats. Després
es va veure el problema i van sortir els nous llistats on es veia l’empat. L’acord sempre
ha sigut que la 3a línia anava a l’escola que tenia més matrícula. L’empat no s’havia
plantejat mai.
La Sra. Sintas comenta que, de cara a la proposta de reunió el mes de juliol, espera que
es tinguin en compte els criteris propis que afavoreixin cada centre, però també els
desitjos i eleccions de les famílies.
També diu que el mal ja està fet i, si una família ha decidit escriure la carta però ho ha
signat l’entitat AMPA, no es pot permetre fer-ho públic. La Sra. Colomer li explica que
ha estat un error i que des dels primers moments que van veure que havia estat una
equivocació van rectificar a les xarxes socials.
El Sr. Garcia comenta el tema de la carta; diu que n’hi ha d’altres, de cartes. Ell dubta
que l’AMPA de l’escola Sant Martí hagi aprovat un text així. Però algunes de les idees

sap que sí que es troben en altres textos més oficials i els ha molestat. Pensa que
s’hauria d’haver fet públic que hi va haver un error, i la Sra. Colomer explica que ja es
va dir per la ràdio. Fa referència a l’acusació que hi ha a la carta dient que l’Escola
Sobirans ha trencat un pacte, que obtenen les dades dels alumnes de forma il·lícita...
Diu que la carta s’ha escampat per diversos canals i això està malament. S’ha de ser
més curós.
Al Sr. Garcia el sorprèn quan es diu que l’Escola Sant Martí és la més antiga i l’Escola
Sobirans va ser ideada per tenir només una línia, i que la segona línia va sorgir en un
moment determinat a causa d’un baby boom. Això fa que es pugui creure que la
segona línia no ha de ser mai per al Sobirans. Sempre fent referència a la carta dels
pares del Sant Martí.
La Sra. Casquete comenta que es vol centrar en el dret a escollir de les famílies; hi ha
molta gent nova al Consell d’Educació. Opina que s’hauria de poder tenir la perspectiva
més històrica de l’educació al poble; s’hauria de tenir coneixement dels antecedents.
Durant molt de temps les famílies no han pogut triar i altres vegades se les ha hagut de
desplaçar. Pensa que aquest any és el primer que l’Escola Sobirans treu en un Consell
d’Educació el tema de la carta de l’Escola Sant Martí, quan a totes les reunions
d’aquest consells el tarannà ha estat a l’inrevés i no s’ha fet mai cap rebombori com el
d’avui.
La Sra. Colomer vol que quedi clar que l’AMPA no ha fet difusió d’aquest article. Hi ha
una carta de l’AMPA però sense intenció de fer cap batalla amb l’Escola Sobirans. A la
carta han rebatut els criteris que el Departament havia dit que feia servir per donar la
línia a l’Escola Sobirans.
La Sra. Torrent explica que, de manera objectiva, des de les direccions de les escoles el
que se’ls va dir era molt clar:
• Criteri 1: nombre de preinscripcions. Empat.
• Criteri 2: nombre de famílies a cada escola.
La Sra. Muñoz pregunta què va demanar a la carta la direcció de l’Escola Sant Martí, i
diu que objectivament creu que mai s’ha de donar suport des d’una AMPA a una
família particular, ja que pot generar una situació tensa. Cal una política educativa molt
concreta i creu que és perillosa la difusió que es dona de les cartes que s’envien als
Serveis Territorials. S’ha de ser molt curós amb tot allò que es diu, que s’escriu i que es
manifesta. El Sr. Llovet diu que com a centre no han fet cap declaració sobre el
contingut de la carta.
La Sra. Vila es queixa que en set anys mai hi havia hagut una reunió com la d’avui, tan
polititzada, i ho troba lamentable, ja que del que es tracta és de treballar per la

cohesió de la comunitat educativa i no retreure actituds que perjudiquen el conjunt de
centres escolars. Comenta que als Consells d’Educació s’ha fet política educativa
sempre, que s’ha treballat per impulsar les escoles i donar-los el suport que
necessiten.
La preinscripció a l’Institut Domènec Perramon ha estat molt bona. Arriben molts
alumnes de les dues escoles. Antigament potser hi havia alumnes que marxaven a
altres centres, però ara estan molt contents perquè l’alumnat d’Arenys de Munt es
queda a l’institut del poble. A primer d’ESO, hi ha 8 alumnes de Sant Iscle que a partir
de l’any que ve tornarà a tenir com a escola adscrita l’Institut d’Arenys de Munt. A
batxillerat (1r i 2n), continuen 49 alumnes (això fa que tinguin dues línies).
La Petjada: hi ha 39 sol·licituds de preinscripció. Hi ha 3 línies de 2 a 3 anys, 3 línies d’1
a 2 anys i 6 alumnes de P0. Els sobren algunes places per cada nivell segons les ràtios
actuals. Amb el confinament han aprofitat per donar un tomb a l’escola, tant al
projecte educatiu com al material i a l’espai.
Aula de Música AdM: de moment estan per sota de les inscripcions de l’any passat,
segurament a causa de la situació actual de pandèmia.
CFA Enric Camón: les preinscripcions encara no s’han fet, tindran lloc els mesos de
juliol i agost.
La Sra. Devesa pregunta si es poden saber les dades de preinscripció de la Caseta
Amagada. La Sra. Vila li respon que no han fet preinscripcions per al curs vinent, a
l’espera de conèixer finalment les ràtios d’alumnes/aula que demana el Departament
d’Educació.
3. Festius locals i dies de lliure disposició
La Sra. Vila explica que no és oficial (ho ha d’aprovar el proper Ple), però a nivell intern
les dates del 2021 seran l’11 i 12 de novembre. Quedaran pendents els dies de lliure
disposició. Aquest any es va una mica enrere per part del Departament pel que fa al
calendari, i quan surti s’hauran de consensuar les dates entre els centres.
4. Jornada de benvinguda del nou curs al setembre
S’acorda que la data per a la recepció dels equips docents serà el dia 4 de setembre a
les 13h.

5. Valoració del confinament
Després de setmana santa es reiniciava el curs de manera telemàtica i els centres i
l’ajuntament van repartir portàtils i ordinadors a les famílies on feien falta. Des de
l’ajuntament es van facilitar targetes SIM per aquelles famílies que no tenien internet.
La distribució es va fer gràcies a un equip de voluntaris que van instal·lar els ordinadors
a les famílies on s’havien de lliurar els dispositius.
Es valora molt positivament que la distribució s’hagi fet a través de l’ajuntament,
perquè ha sigut molt més àgil i pràctic que esperar que ho fes el departament.
6. Valoració de la incorporació presencial dels alumnes als centres
Globalment hi ha hagut molt poques famílies que han optat per portar els infants als
centres.
•
•
•
•

•

•

A l’escola Sant Martí hi ha 2 nens a Educació Infantil i 7 o 8 a 6è de Primària.
A l’escola Sobirans, 1 nen a Educació Infantil i 6 alumnes de 6è de Primària.
A l’institut s’ha treballat de manera telemàtica i molt directament amb
l’alumnat.
A La Petjada en un inici es van apuntar 4 famílies, tot i que finalment se’n van
incorporar 3. A partir del dia 1 de juliol seran, únicament 2 infants. La majoria
de famílies han decidit no incorporar-se degut a les condicions marcades des
del Departament d'Educació.
A l’escola de música, s’han fet classes telemàtiques i en breu es faran classes
individuals de manera presencial a l’escorxador. (EN BREU NO, FEIEM CLASSES
DES DEL DIA 8 DE JUNY, EL CONSELL VA SER POSTERIOR)
Al CFA Enric Camon, han continuat fent atenció individualitzada de manera
telemàtica.

7. Planificació de l’inici de curs
La Sra. Vila explica que el Departament necessita saber quants espais necessitaran els
centres segons les ràtios, per poder dividir les aules. En funció dels espais de cada
centre se n’hauran de buscar d’alternatius (l’Ajuntament). La proposta de la regidora
és fer una reunió amb les direccions dels centres, perquè potser s’hauran d’habilitar
alguns espais municipals i s’ha de veure què es necessita i què es pot oferir. A mitjan
juliol s’ha de tenir el pla d’obertura dels centres.
La Sra. Pujol proposa que es posi un barracó a l’Escola Sobirans.
La regidora comenta que la biblioteca es pot utilitzar cada matí, i també la Masia Can
Borrell, l’edifici El Mercat, la Sala Municipal, però aquí sembla més complicat en ser un

equipament molt gran. S’han de definir usos (permanents i sistemàtics). També es
parla que possiblement el que faltarà és el material, però que el departament
suggereix que el mobiliari dels centres es traslladi al nou equipament on es faran les
classes.
Es parla de buscar estratègies per unificar recursos i que no quedin alumnes o grups
d’alumnes amb mancances de recursos.
La Sra. Ramos diu que seria un bon moment per començar a fer coses juntes les
escoles. Pregunta si cal fer instància per part dels centres per demanar espais i se li diu
que no.
La Sra. Vila diu que el Centre Cívic, si fos acabat, seria un lloc perfecte per poder acollir
grups petits.
El Sr. Duran comenta que es diu que s’ha de garantir la mínima mobilitat possible.
Segons els cursos s’haurà de combinar l’aprenentatge telemàtic amb el presencial,
segons directrius. Segurament no es podran fer tallers pràctics (tecnologia).
8. Torn de paraules
El Sr. Nieto demana tenir la previsió per si hi torna a haver un rebrot; l’experiència
servirà d’alguna cosa. Explica que el dia 15 s’acabava el termini per fer el pagament del
material dels alumnes de l’institut. Falten per pagar unes 100 famílies, quan en altres
cursos a aquesta data en faltaven aproximadament 15. Hi ha, doncs, possiblement, una
crisi que s’haurà d’extrapolar després a la compra de llibres. També hi pot haver altres
factors. Demana si Serveis Socials hi podrà ajudar.
Joan Duran diu que les quotes actuals de l’alumnat ascendeixen a 72 €, repartits en:
material de l’Institut (50 €) i quota de l’AMPA (22 €). Arran del confinament, volien
retornar la part proporcional que no s’ha fet, però, com que tenien previst apujar la
quota, s’ha acordat que no l’augmenten, a canvi de no retornar aquest import del curs
2019-20.
S’acorda esperar un parell de setmanes a veure si la cosa millora i de mica en mica es
van rebent els pagaments.
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent
2/4 de 8 del vespre del dia assenyalat al començament.

