
 

A Arenys de Munt, el dia 30 d’abril de 2019, a les 18 hores, 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, Ensenyament i Festes) 
Lluís Campasol (representant del PDeCAT) 
Núria Paituví (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) 
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans) 
Susana Sánchez (cap d’estudis de l’Escola Sobirans) 
Sonia Olivares (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sobirans) 
Gemma Rueda (representant de l’AMPA de l’Escola Sobirans) 
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon) 
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon) 
Mònica Cadellans (representant de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon) 
Aitana Dellonder (directora de l’Escola Bressol La Petjada) 
Sara Guzmán (formadora de l’Escola Bressol La Petjada) 
Francina Cintas (presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada) 
Marga Galofré (representant de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada) 
Oliver Bravo (formador 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 
Àngels Salichs (directora de l’Escola Bressol La Caseta Amagada) 
 
Fa de secretària Alícia Muns. 
 
 
1. Aprovació acta sessió anterior 
 
La regidora llegeix l’acta de la sessió anterior i s’aprova per unanimitat, sense esmenes. 
 
 
2. Preinscripcions per al curs 2019-2020 
 



 

La Sra. Vila explica que el primer període d’inscripcions segons el calendari ja ha 
passat. N’hi ha hagut 36 a l’Escola Sobirans i 33 a l’Escola Sant Martí. Es respectarà la 
tercera línia al centre on hi ha hagut més inscripcions, o sigui l’Escola Sobirans. Així 
com l’any passat es va aconseguir que els nens i nenes es quedessin a centres del 
poble, enguany hi ha 20 nens que s’han inscrit a altres escoles fora d’Arenys de Munt. 
La Sra. Vila mirarà de saber per què s’opta per escoles concertades o d’altres 
municipis. És una realitat que s’haurà de tornar a revisar per emprendre actuacions 
conjuntament per mirar de captar aquestes famílies que marxen i atraure-les cap a 
Arenys de Munt. Emplaça els presents a parlar-ho de cara al setembre. 
 
Des de l’Escola Sant Martí es demana que s’informi a quins centres s’han inscrit els 
nens i nenes que marxen a fora. La Sra. Vila explica que la setmana següent es farà la 
reunió de la Comissió de Garanties i ho sabrà. La Sra. Dellonder explica que en algun 
cas sap que és a causa de canvi de domicili de les famílies i/o per temes laborals. 
 
La Sra. Sánchez explica que han pensat que es podrien ofertar les dues línies a les dues 
escoles, entenent que s’ha de caminar en aquest sentit. Però se li aclareix que això 
depèn del Departament, no del municipi. També explica que la diferència entre les 
inscripcions de les dues escoles a vegades és de 2 o 3 alumnes, i això genera pèrdua de 
recursos humans i d’altres tipus. Demana a l’Ajuntament que quan hi hagi una 
diferència mínima (de 4 o 5) es decideixi que la segona línia vagi a l’escola que es pacti 
(proposa anar-ho alternant). Comenta que sap de municipis on hi ha un acord 
municipal per decidir implantar aquest criteri. 
 
El Sr. Llovet creu que el dret de les famílies a decidir a quin centre porten els seus fills 
ha de ser prioritari. El criteri que preval a l’actualitat per part del Departament és que 
sigui un mínim el nombre de famílies afectades que s’hagin de traslladar. 
 
La Sra. Casquete explica que l’origen de l’Escola Sobirans va ser d’una línia i estava 
pensada per a això, però que amb el boom de naixements es va haver d’obrir la segona 
línia fins que va arribar la crisi, i és a partir de llavors que s’està jugant amb la tercera 
línia en una escola o una altra. La Sra. Sánchez comenta que ella no hi era des del 
principi, però que sempre ha pensat que l’Escola Sobirans s’havia concebut per a dues 
línies, ja que la capacitat que té és suficient i, de fet, durant molts anys s’hi ha pogut 
treballar amb dues línies. 
 
La Sra. Vila explica que, arran de la conversa amb el Sr. Rambla del Departament, 
aquest li va passar unes estadístiques dels anys anteriors sobre la “fuga” d’alumnat a 
altres centres. Enguany la davallada ha estat superior i per aquest motiu s’han de 
pensar accions. 
 



 

La Sra. Vila és sabedora que hi ha algunes famílies magribines que encara no han 
formalitzat la inscripció, i no se sap si la faran. 
 
Li sap greu haver d’insistir que no es pot fer res més del que es fa. S’ha de lluitar 
perquè els pares no portin els seus fills a centres de fora. 
 
La Sra. Colomer pensa que, així com les AMPA es posen d’acord per unir esforços i fer 
actuacions conjuntes, les direccions dels centres podrien fer el mateix i buscar 
actuacions entre tots. 
 
A principi de curs haurien de sortir idees per anar-les treballant abans de les 
preinscripcions del curs vinent. 
 
La Sra. Conesa veu que, en el cas dels seus alumnes, els motius que porten a fer 
inscripcions a fora solen ser laborals. 
 
S’arriba a la conclusió que les famílies tenen criteris molt diferents a l’hora de decidir. 
 
 
3. Festius locals i dies de lliure disposició 
 
Propostes: 

- Escola Sant Martí: 5 de desembre (dijous), 24 de febrer (dilluns de Carnaval) i 
30 d’abril (dijous). 

- Institut Domènec Perramon: 24 de febrer, 30 abril i 20 de març (divendres). 
- Escola Sobirans: 24 febrer i 13 de març (divendres), 30 abril (dijous). 
- Escola Bressol: no fan proposta però explica que per a les famílies és complicat 

fer la festa un dia entre setmana que no coincideixi amb un festiu a prop. És a 
dir fer un dia suelto no és convenient. 

 
L’AMPA de l’Escola Sant Martí creu que s’ha de tenir en compte que coincideixin amb 
un dia festiu. 
 
S’acorden: el 24 de febrer (dilluns de Carnaval), el 13 de març (divendres) i el 30 
d’abril. 
 
Les escoles demanen saber els festius locals de l’any 2020. Se’ls enviarà un correu 
quan s’acordi pel Ple de juliol. 
 
 
4. Jornada de benvinguda del nou curs al setembre 
 



 

Es farà l’acte de recepció de tot el cos docent el dia 6 de setembre (divendres) a les 13 
h a la Sala Municipal. 
 
 
5. Repàs de les necessitats de les festes de final de curs 
 
L’Escola Sant Martí fa saber que el 28 de maig farà teatre en anglès a la Sala Municipal 
i el 21 de juny farà el comiat dels alumnes de sisè. El 7 de juny farà la festa de fi de curs 
a la mateixa escola. 
 
L’Aula de Música AdM vol fer una reserva de Can Borrell per als dies 27 a 31 de maig 
(totes les tardes) per a les audicions i de la Sala Municipal per al 16 de juny per al 
concert de final de curs (diumenge al matí). 
 
L’Institut Domènec Perramon proposa que el dia dels inflables amb motiu de la 
inauguració de la piscina sigui el diumenge 23 de juny. També demana que els dies 18, 
19 i 20 de juny al matí els alumnes puguin accedir a la piscina pagant la taxa d’1 euro. 
 
L’Escola Sobirans comunica que ja ha fet les peticions per escrit en relació amb la festa 
de fi de curs del 15 de juny. 
 
L’escola bressol La Petjada informa que el 19 de juliol farà la festa de fi de curs al seu 
mateix edifici i sol·licitarà el material. 
 
 
6. Revista d’Ensenyament 
 
S’acorda que en uns dies s’enviarà a publicar la revista del 2019, per a la qual els 
centres ja han facilitat la informació, i de cara al 2020 es mantindrà publicar-la pel 
maig. Se’n faran més exemplars, per poder tenir-ne de cara a les jornades de portes 
obertes. 
 
 
7. Guia de centres educatius 
 
De cara al proper curs caldria reeditar la Guia Educativa perquè en queden molt 
poques. Es queda que el disseny es canviï per fer-lo en un format més petit i més 
manejable. 
 
 
8. Torn de paraules 
 



 

Hi ha la proposta que el grup de cambra Arcattia, que va actuar a l’església el 26 
d’abril, dins les Festes del Remei, faci un assaig obert. La Sra. Vila planteja la 
possibilitat de fer un concert pedagògic als centres per poder explicar als alumnes els 
instruments, etc. S’han de plantejar dates possibles i acordar-ne una. 
 
El Sr. Duran explica el projecte Rock’in, que s’implementarà a l’Institut Domènec 
Perramon. Té l’objectiu de canviar la forma d’ensenyar la música a les aules. Es 
munten petits grups de música en horari lectiu. Està pràcticament tot lligat i, si tot va 
bé, es podrà portar a terme el proper curs. S’han d’adaptar les aules, el material el 
posa l’empresa i hi ha una aportació de l’Ajuntament. Es fa a través de l’X-box, amb 
noves tecnologies, i al final de curs es fa un concert. L’objectiu és aconseguir que 
puguin tocar en esdeveniments locals i universalitzar l’ensenyament de la música, 
perquè estudiar música en escola no sigui només per a aquells alumnes que ho puguin 
assumir. 
 
Inversions a centres educatius: 
 
La Sra. Vila explica que ha finalitzat el canvi en l’enllumenat a l’Escola Sant Martí, 
necessari per un tema de seguretat i eficiència energètica. 
 
Pel que fa al pressupost participatiu, a l’Escola Sobirans tot va endavant (20.000 €). A 
l’Escola Sant Martí, 10.500 €. 
 
Es farà una petita actuació de vegetació a la pista i al pati de l’Escola Sant Martí. 
 
A l’Escola Bressol La Petjada hi ha molts problemes de mala orientació, que provoca 
molta calor. S’han provat diferents actuacions, però no es troba la solució. Finalment 
s’ha optat per posar aire condicionat a les aules, controlat de manera molt estricta. És 
millor això que tenir les aules a 29 graus. 
 
El Sr. Josep Manel Rambla va confirmar a la regidora que per al 2020 es construirà un 
ascensor a l’Escola Sant Martí, pagat pel Departament. 
 
La Sra. Olivares comenta que parlaven de fer una prova pilot des d’ara a finals de curs, 
per poder deixar el pati obert els divendres a la tarda a l’Escola Sobirans. L’AMPA es 
faria càrrec del control de tancament de la porta. La Sra. Vila explica que el problema 
que hi veu és la neteja abans de les classes del dilluns següent, i també pensa que 
potser seria millor si hi hagués un dinamitzador. Però pensa que la prova es pot fer. La 
Sra. Pujol demana responsables perquè hi ha l’hort, uns lavabos, vidres... L’AMPA diu 
que ja ho tenen pensat i ho tindran en compte. La Sra. Vila proposa que l’espai o els 
responsables de la ludoteca poden fer el control del pati obert els divendres, fins a 
l’hora de tancament (18.30 h). 



 

 
La Sra. Torras demana accions per potenciar i promoure el Centre de Formació 
d’Adults. 
 
 
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent   
les vuit del vespre del dia assenyalat al començament. 
 


