
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUN ICIPAL - CONSELL 

EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR  
 
 
A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural, a 3 de juny de 2014, quan són les divuit hores i 
cinc minuts, prèvia convocatòria per aquest dia, es reuneixen els membres del Consell Escolar 
Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar, a l’objecte de celebrar sessió ordinària. 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sra. Mercè Mora Huertas, Regidora d’Educació, que presideix l’acte 
Sra. Ana Vega Raya, representant del PPC 
Sr. Jordi Medina Moya, representant de ICV-EUiA-E 
Sr. Manel Muñoz, representant del sector professorat de l’INS Ramon Turró 
Sra. Georgina Girons Torres, representant del sector professorat de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat 
Sra. Lluïsa Forroll, representant del sector professorat de les Escoles Fonlladosa 
Sra. Laura Cavero Farré, representant del sector professorat del Col·legi Sant Pere Chanel 
Sra. Núria Pérez Castillo, representant dels sector pares de l’Institut Ramon Turró i Darder 
Sra. Ciona Robert Ferrer, representant del sector pares d’alumnes de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat 
Sra. Luisa Mesa López, representant del sector pares del Col·legi Vedruna 
Francesc Puga Gómez, representant del sector alumnes  de l’INS Ramon Turró 
Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels centres de l’Institut 
Ramon Turró i Darder 
Sra. Isabel Creus Moreno, representant del sector directors i titulars dels centres de l’Escola 
Marià Cubí i Soler 
Sra. Blanca Gàllego Oliva, representant del sector directors i titulars dels centres de l’Escola 
Mare de Déu de Montserrat 
Sr. Josep Ragull i Bachiller, representant del sector directors i titulars dels centres de les 
Escoles Fonlladosa 
Sr. Maria Antònia Pelegrín, representat del sector directors i titulars dels centres del Col·legi 
Sant Pere Chanel 
 
No assisteixen, justificant la seva absència la Sra. Anna Maria Anglada, la Sra. Cristina Gutiérrez i 
el Sr. Màrius Albert Gómez. 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència el Sr. Jofre Serret, la Sra. Mónica Martínez 
Navarro, la Sra. Marta-Sara Suñé Garcia, el Sr. Josep Antoni Sanso Guerrero, Cristian Antonio 
López Cano, Aleix Lorenzo Venzal, Nil Massó Portet, la Sra. Ana Moreno Luque, la Sra. 
Carmen Subirana Ocaña i el Sr. Francesc Calvet Esteban. 
 
Hi assisteixen també la Sra. Núria Gibert Lluis, com a directora de l’Escola Municipal d’Adults i la 
Sra. Mari Cruz Garzon, com a directora de la Llar d’Infants Municipal. 
 
Assisteix també, la Sra. Araceli Delgado, com a representant del sector pares d’alumnes de 
l’Escola Marià Cubí i Soler,  tot i no estar nomenada com a vocal pel Ple de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar. La presència d’aquesta s’aprova per assentiment dels membres assistents al 
Consell, amb el vist-i-plau de la Presidenta. 
 
Assisteix la Sra. Marta Puignou Hernández, Tècnica auxiliar d’educació i esports, que actua com a 
secretària. 
 
Comprovada l'existència de quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, la 
Presidenta obre la sessió, donant la benvinguda a tots els presents procedint seguidament a la 
lectura de l’ordre del dia de la sessió: 



 
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1er.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del plenari celebrada el dia 3 de juny de 2013 
 
2on.- Informació sobre el calendari escolar del curs 2014-2015 i proposta de dies de lliure 
elecció dels centres 
 
3er.- Informació sobre el procés de preinscripció del curs 2014-2015 
 
4rt.- Informació sobre el programa d’activitats escolars que l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
ofereix als centres educatius del municipi 
 
5è.- Proposta de sol·licitud de pròrroga al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya del projecte Aula Oberta La Pilona pels cursos 2014-2015 i 2015-2016 
 
6è.- Sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d’instal·lació 
d’aules en barracons per cobrir la situació de manca d’espais a l’Institut Ramon Turró i Darder 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
 
1er.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de l plenari celebrada el dia 3 de juny de 
2013 
 
Els membres del Consell prenen raó de l’acta de la Sessió Ordinària del Plenari del Consell 
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 3 de juny de 2013.  
 
2on.- Informació sobre el calendari escolar del cur s 2014-2015 i proposta de dies de lliure 
elecció dels centres 
 
El Sr. Josep Ragull informa del calendari escolar pel curs 2014-2015, segons l’ORDRE 
ENS/124/2014, de 14 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per 
als centres educatius no universitaris de Catalunya: 
 

• Data d’inici de les classes: 15 de setembre de 2014 
• Data de finalització de les classes: 19 de juny 2015  
• Vacances de Nadal: del 24 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015 
• Vacances de Setmana Santa: del 28 de març al 6 d’abril de 2015 

 
Així mateix, informa que la proposta de dies de lliure disposició pel curs 2014-2015 de la 
Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal seria: 
 

• 3 de novembre de 2014  
• 13 de febrer de 2015  
• 16 de febrer de 2015 
• 25 de maig de 2015 

 
També recorda que caldrà que aquests dies siguin aprovats pels Consells Escolars de 
cadascun dels centres escolars. 
 
El Plenari del Consell, per assentiment dels membres assistents, aprova la proposta de la 
Comissió Permanent de dies de lliure disposició pel curs 2014-2015. 
 
 



 
3er.- Informació sobre el procés de preinscripció d el curs 2014-2015 
 
Els directors del centres escolars presents informen del nombre d’alumnes preinscrits pel curs 
2014-2015 a P3: 
 

• Escola Mare de Déu de Montserrat: 25 preinscrits 
• Escola Marià Cubí i Soler: 20 preinscrits 
• Escola Vedruna: 48 preinscrits 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 49 preinscrits 
• Escoles Fonlladosa: 28 preinscrits 

 
Pel que fa a 1er d’ESO el nombre de grups per cada centre seria: 

• Institut Ramon Turró: 4 grups 
• Escola Vedruna: 2 grups 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 2 grups 
• Escoles Fonlladosa: 1 grup 

 
A Batxillerat, l’Institut Ramon Turró oferirà: 

• 1er Batxillerat: 3 línies 
• 2on Batxillerat: 2 línies 

 
Pel que fa a Cicles Formatius, l’Institut ha rebut unes 30 i escaig preinscripcions per una oferta 
de 24 places. 
 
4rt.- Informació sobre el programa d’activitats esc olars que l’Ajuntament de Malgrat de 
Mar ofereix als centres educatius del municipi 
 
La Sra. Mercè Mora comenta que es valora molt positivament el conjunt d’activitats que 
l’Ajuntament ofereix als centres Educatius. 
 
Aquest any, a partir del qüestionari d’avaluació que s’ha incorporat i que totes les escoles han 
retornat, s’ha obtingut informació concreta de cadascuna de les activitats realitzades durant el 
curs 2013-2014, així com també del recull d’observacions i propostes.  
 
Abans de l’inici del curs s’enviarà als centres escolars la proposta d’activitats pel curs 2014-
2015. 
 
Es recull també l’aportació de la Sra. Pelegrín que indica que el llistat hauria d’incloure totes les 
activitats previstes, evitant que algunes es proposin a meitat de curs, ja que moltes vegades, si 
són en dates concretes, les escoles ja tenen programades activitats. 
 
A la pregunta del Sr. Carles sobre el Projecte GR, la Sra. Mora respon que s’iniciarà coincidint 
amb l’inici del curs 2014-2015 i que tindrà una durada de curs escolar. 
 
A la pregunta del Sr. Jaume Carles sobre les sortides formatives per aquells alumnes que no 
acrediten l’ESO, la Directora de l’Escola d’Adults informa que pel curs 2014-2015 l’Escola 
Municipal d’Adults oferirà el curs de preparació per la prova d’accés a cicles formatius de grau 
mitjà i grau superior. 
 
5è.- Proposta de sol·licitud de pròrroga al Departa ment d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya del projecte Aula Oberta La Pilona pel s cursos 2014-2015 i 2015-2016 
La Sra. Puignou informa als assistents al plenari que s’està en converses amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per tirar endavant la signatura de la pròrroga del 
conveni pel projecte aula oberta.  
 



 
Durant les properes setmanes el Departament d’Ensenyament enviarà als ajuntaments o 
instituts que participen en aquests projectes singulars d’atenció a la diversitat, les addendes  
corresponents al curs vinent. 
 
6è.- Sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la  Generalitat de Catalunya 
d’instal·lació d’aules en barracons per cobrir la s ituació de manca d’espais a l’Institut 
Ramon Turró i Darder 
 
El Sr. Jaume Carles sol·licita que el Consell Escolar Municipal enviï un escrit al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya manifestant la problemàtica d’espais de l’Institut 
Ramon Turró i Darder, per l’increment del nombre d’alumnes i grups, i sol·licitant la instal·lació 
de barracons al pati. 
 
La Sra. Mora informa del malestar de l’Ajuntament de Malgrat de Mar amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel fet que un cop signat el conveni de 
col·laboració entre les dues parts per les millores d’adequació d’espais a l’Institut Ramon Turró 
per acollir el Cicle Formatiu de Grau Mig d’Estètica, i un cop assumida la despesa de les obres 
que ja s’estan fent, el Departament va denegar l’inici d’aquesta formació pel curs 2014-2015. 
 
Informa també que en la última reunió que es va mantenir entre el Departament d’Ensenyament 
i l’Ajuntament de Malgrat de Mar, aquest va sol·licitar que s’arreglés el sostre de l’Institut i que, 
per altra banda, es mantingués el professorat d’anglès a l’Escola Marià Cubí, tot i la supressió 
d’una de les aules de P3. 
 
Per altra banda, també comenta que l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha sol·licitat a la Diputació 
de Barcelona assessorament tècnic per a la realització d’una diagnosi de la formació 
professional a escala local. 
 
El Sr. Ragull comenta, al respecte, que en la Comissió de Treball que es va realitzar sobre la 
formació professional a nivell local, un dels sectors on es va detectar que hi havia necessitat 
era el sector químic i que seria important que s’aconseguís una família formativa complerta, així 
com també un PQPI. 
 
El Sr. Carles manifesta que el problema d’espais torna a estar present i que seria bàsic 
desencallar la cessió de terrenys que l’Ajuntament de Malgrat de Mar ha fet al Departament 
d’Ensenyament 
 
Aquest punt s’acorda per assentiment de tots els membres assistents. 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
El Sr. Carles sol·licita que a l’entrada i sortida dels alumnes a l’Institut hi hagi presència de la 
policia, ja que han detectat que hi ha problemes als carrers dels voltants. 
 
La Sra. Forroll manifesta que hi ha grups d’adolescents d’entre 13 i 17 anys que circulen per 
Malgrat provocant baralles. Aquesta afirmació és compartida per la resta dels membres dels 
equips directius presents al plenari, així com també alguns professors. 
 
El Sr. Ragull proposa que es faci una reunió de coordinació entre la policia local i les escoles, 
així com també els mossos d’esquadra, per tal de parlar sobre els problemes que s’estan 
trobant i les possibles vies de solució. La resta de membres del plenari mostren el seu 
recolzament a aquesta proposta. 
 
La Sra. Mora informa que informarà al Regidor de Seguretat Ciutadana i que en breu es 
convocarà aquesta reunió. 
 



 
La Sra. Mora informa als presents que s’ha enviat a les escoles informació sobre els ajuts per 
l’adquisició de llibres escolars i sobre els ajuts de menjador escolar. 
 
Els membres del Consell Escolar Municipal acorden per assentiment que les convocatòries al 
plenari es realitzaran a partir d’ara a través de correu electrònic.  
 

 
I quan són les dinou hores i trenta minuts, la Sra. Presidenta aixeca la sessió, donant-la per 
finalitzada, estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.  
 
 
La Presidenta del Consell Escolar Municipal          La Secretària 
 
 


