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

EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR  
 
A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 5 de juny de 2012, quan són les divuit hores i cinc minuts, 
a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural, 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 
Sra. Neus Serra Bosch, representant de CIU 
Sr. Jordi Medina Moya, representant de ICV-EUiA-E 
Sra. Anna Maria Anglada Mas, representant d’ERC-AM 
Sra. Montserrat Giol Fernández, representant del sector professorat de l’IES Ramon Turró i 
Darder. 
Sra. Mònica Subirana Pascual, representant del sector professorat del CEIP Marià Cubí i Soler. 
Sra. Laura Soriano Gallardo, representant del sector professorat del CEIP Mare de Déu de 
Montserrat. 
Sra. Laura Cavero Farré, representant del sector professorat del Col·legi Sant Pere Chanel 
Sra. Lluïsa Forroll García, representant del sector professorat de les Escoles Fonlladosa.   
Sra. Marta-Sara Suñé Garcia, representant del sector professorat del Col·legi Vedruna. 
Sra. Dolors Aguilera Castellà, representant del sector pares d’alumnes del CEIP Mare de Déu 
de Montserrat. 
Sr. Màrius Albert Gómez Cazorla, representant del sector pares de les Escoles Fonlladosa 
Sra. Marta Vázquez Camps, representant del sector pares d’alumnes del col·legi Sant Pere 
Chanel. 
Sra. Mireia Castellà Climent, representant del sector pares del Col·legi Vedruna. 
Sra. Carmen Subirana Ocaña, representant del sector personal d’administració i serveis del 
Col·legi Sant Pere Chanel. 
Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels centres de l’IES 
Ramon Turró i Darder, que s’incorpora a les 18:15h 
Sra. Isabel Creus Moreno, representant del sector directors i titulars dels centres del CEIP 
Marià Cubí i Soler. 
Sra. Blanca Gàllego Oliva, representant del sector directors i titulars dels centres del CEIP 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 el Sr. Jofre Serret Ballart, la Sra. Ana Moreno Luque i la 
Sra. Maria Gómez directora de la Llar d’Infants Municipal. 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència la Sra. Ana Sedas Cárdenas, la Sra. Gemma 
Turon Martínez, Antonio Palacios Rubio, Jordi Zanca Soler, Arnau Collado Cubero, Martí Sierra 
Marcos i el Sr. Francesc Calvet Esteban. 
 
Hi assisteix també la Sra. Núria Gibert Lluis, com a Directora de l’Escola Municipal d’Adults.  
 
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 l’anterior sessió ordi nària del plenari celebrada el dia 5 
d’abril de 2011 
 
2on.- Informació sobre el procés de preinscripció d el curs 2012-2013 
 
3er.- Informació sobre el projecte Aula Oberta La P ilona 2011-2012 
 
4rt.- Informació sobre el calendari escolar del cur s 2012-2013 i proposta de dies de lliure 
elecció dels centres. 
 
5è.- Petició al Departament d’Ensenyament de la Gen eralitat de Catalunya, de valoració 
dels possibles problemes d’espais de l’Institut Ram on Turró i Darder pels propers 
cursos escolars. 
 
6è.- Informació sobre l’oferta d’activitats educati ves de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
pel curs 2012/2013 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
 
Abans del tractament del primer punt, la Sra. Marta Puignou informa a tots els assistents que 
caldrà que cada centre escolar comuniqui mitjançant instància presentada al Registre General de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar les modificacions en els membres representants del Consell 
Escolar Municipal, recordant que l’aprovació dels membres és competència del Ple municipal. 
 
La Sra. Marta-Sara Suñé comenta que no va rebre la convocatòria del Consell Escolar Municipal 
del passat 11.05.2010. La Sra. Puignou comenta que comprovarà si la notificació té signat 
l’acusament de rebut. 
 
 
1er.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordi nària del plenari celebrada el dia 5 d’abril 
de 2011 
 
Havent rebut còpia de l’acta de la Sessió Ordinària del Plenari del Consell Escolar Municipal- 
Consell Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 5 d’abril de 2011, els membres del 
Consell prenen raó de l’acta del Plenari del Consell Escolar Municipal celebrat el dia 5 d’abril de 
2011, amb una esmena al punt 3er en la que als 3 dies de lliure disposició pel curs 2011/2012 
informats, s’afegeixen 2 més, acordats posteriorment pels membres de la Comissió Permanent, 
un cop publicat el calendari del Departament d’Ensenyament del curs 2011/2012, quedant 
definitivament de la següent manera:   
 
31 d’octubre de 2011 
5 de desembre de 2011 
9 de desembre de 2011 
20 de febrer de 2012 
30 d’abril de 2012 
 
 
 
 



 
2on.- Informació sobre el procés de preinscripció d el curs 2012-2013 
 
La Sra. Mercè Mora ha tingut avui una reunió amb l’Inspector d’Ensenyament. Li ha comentat 
que el 95% de les preinscripcions a EI-3 podran optar a la primera opció escollida i que en 
aquests moments la Comissió de Garanties d’Admissió està acabant de fer les llistes. 
 
La Sra. Blanca Gàllego comenta que les inscripcions fora de termini no estan assignats perquè 
l’aplicatiu no està encara operatiu per noves matrícules fora de termini. 
 
 
3er.- Informació sobre el projecte Aula Oberta La P ilona 2011-2012 
 
La Sra. Mercè Mora informa que és un projecte que fa 4 cursos que funciona. Que en aquests 
moments estem pendents de rebre la pròrroga del conveni per dos cursos més. Explica que és 
un projecte d’atenció a la diversitat que gestionen els centres educatius en el que intervenen 
també empreses col·laboradores del municipi. El curs 2010/2011 el 91,7% dels alumnes 
participants van obtenir finalment el Graduat ESO. Informa que per participar en el projecte les 
escoles demanen als alumnes compromís i que respectin unes normes de participació. El curs 
2010/2011 van participar 27 alumnes de l’Institut Ramon Turró, 2 alumnes del Col·legi Vedruna, 
1 alumne de les Escoles Fonlladosa i 8 alumnes del Col·legi Sant Pere Chanel. Informa també 
que les valoracions dels centres educatius i dels alumnes participants són molt positives i que 
durant el mes de juliol se celebrarà la reunió d’avaluació del curs 2011/2012 i de preparació del 
curs 2012/2013. 
 
 
4rt.- Informació sobre el calendari escolar del cur s 2012-2013 i proposta de dies de lliure 
elecció dels centres. 
 
El Sr. Ragull informa que el calendari del Departament d’Ensenyament pel curs 2012/2013 no 
està encara publicat al DOGC, però sí disponible a la web del Departament d’Ensenyament. 
Segons aquesta informació els centres que imparteixen ESO que comencin les classes el dia 
13 de desembre tindran 3 dies de lliure disposició i els centres que les comencin el dia 12 de 
setembre tindran 4 dies de lliure disposició. 
 
El Sr. Jaume Carles informa que el més probable és que l’Institut comenci les classes el dia 12 
de setembre. 
 
La Sra. Mercè Mora informa que els dies de lliure disposició pel curs 2012/2013 proposats per 
la Comissió Permanent, que han de ser aprovats pels Consells Escolars de Centre són: 2 de 
novembre de 2012, 7 de febrer, 11 de febrer i 20 de maig de 2013. 
 
La Sra. M.Antònia Pelegrín afegeix que la Comissió Permanent va proposar que si finalment el 
calendari laboral oficial passa les festes en dies entre setmana a dilluns, se substituirà el dia 7 
de febrer pel dia 30 d’abril de 2013. 
 
La Sra. Blanca Gàllego manifesta que el dia 7 de juny ha d’estar tot el procés de preinscripció 
acabat, però que el Departament d’Ensenyament fa coses malament.  
 
La Sra. M. Antònia Pelegrín comenta que per secundària el dia 14 de juny encara s’estarà 
matriculant a alumnes. 
 
El Sr. Ragull informa que està pendent que el Departament d’Ensenyament aprovi la 
matriculació extraordinària entre el 7 i el 13 de setembre. Això pot provocar que grups de 2on, 
3er i 4rt d’ESO es tanquin amb el curs començat. 
 



 
5è.- Petició al Departament d’Ensenyament de la Gen eralitat de Catalunya, de valoració 
dels possibles problemes d’espais de l’Institut Ram on Turró i Darder pels propers 
cursos escolars. 
 
El Sr. Jaume Carles informa que s’ha consultat la qüestió a l’Inspector del Departament 
d’Ensenyament i que li han comentat que l’Institut pot fer un estudi i presentar una petició. 
 
Comenta que Inspecció dóna dades que l’àrea de planificació després no valora. 
 
En aquests moments hi ha una proposta de ratio de 35 alumnes per escola i la previsió 
d’alumnes matriculats a 1er d’ESO a l’Institut pel curs 2012/2013 és de 120 alumnes, 4 línies. 
Això significa que a l’Institut no s’hi cap amb independència de la ratio. 
 
Que la Generalitat no accepti els terrenys que l’Ajuntament de Malgrat de Mar cedeix per la 
construcció d’un nou institut-escola, complica la seva construcció. 
 
Comenta també que Malgrat està limitat per la realització de PQPI i Cicles Formatius per 
qüestió d’espais i que per això està el Consell Escolar Municipal, per poder-ne parlar. 
 
El Sr. Jaume Carles s’ofereix a fer un estudi per enviar a la Generalitat perquè respongui. 
 
La Sra. Mora comenta que la Generalitat diu que no hi ha diners per un PQPI i per incrementar 
els Cicles Formatius. Aquesta és la resposta de Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament sempre que l’Ajuntament de Malgrat de Mar hi ha anat. 
 
El Sr. Carles demana que el Consell Escolar Municipal es manifesti i que després de fer l’estudi 
s’informi al Departament d’Ensenyament, perquè ara la resposta és que no tenen diners. 
 
La Sra. Gàllego comenta que s’ha d’insistir. 
 
La Sra. Mora diu que la Generalitat argumenta que el padró està en recessió. 
 
El Sr. Carles diu que el Departament d’Ensenyament de moment no opta per un Institut-Escola, 
que si no han acceptat els terrenys això vol dir que no el construiran. Considera que és 
important preveure quines accions s’emprendran si s’estan veient venir els problemes. 
 
El Sr. Carles demana que el Consell Escolar Municipal es reuneixi i que després de veure 
l’estudi pregunti al Departament quina solució aportaran quan hi hagi el problema de places 
escolars. 
 
La Sra. Aguilera diu que és un problema d’oferta educativa diversificada. 
 
La Sra. Mora comenta que no s’està de braços creuats des de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Serra diu que caldria definir què es vol. Fins ara la primera opció de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar ha sigut la construcció d’un Institut-Escola, però que ara caldria que 
l’Ajuntament definís quina és la primera opció. Proposa crear una comissió de treball. Manifesta 
que en aquests moments s’estan construint escoles i que cal manifestar l’opció de Malgrat al 
Departament d’Ensenyament. 
 
El Sr. Carles informa que l’any passat només dos alumnes de Malgrat van poder accedir al 
PQPI de Pineda, que només eren vàlids els alumnes de Pineda. En aquests moment a 3er 
d’ESO hi ha un grup de 12 alumnes als qui convindria accedir a un PQPI. Han anat a 
preinscriure’s a Pineda, però passarà com l’any passat. 
 



 
La Sra. Mora comenta que el setembre de 2011 ja es va plantejar aquesta opció a l’Inspector i 
que va dir que no i que la resposta a que també hi havia manca d’espai a l’Escola d’Adults va 
ser que es fessin cursos puntuals a les diferents escoles. 
 
El Sr. Carles comenta que això avala l’oportunitat del Consell Escolar Municipal i demana que 
el Consell es manifesti en aquest sentit, perquè no toca callar. Des d’aquí sabem el que passa, 
però a Mataró no ho saben. 
 
Després de la intervenció de diferents membres d’acorda que la Comissió sigui de treball i 
formada pels directors dels centres educatius i un representant de cadascun dels grups polítics 
municipals 
 
La Sra. Mercè Mora manifesta que la prevenció i l’èxit educatiu són els objectius de la regidoria. 
Manifesta el seu acord en treballar aquest aspecte. 
 
 
 
6è.- Informació sobre l’oferta d’activitats educati ves de l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
pel curs 2012/2013 
 
La Sra. Mora informa que en aquests moments s’està treballant en l’elaboració del document 
definitiu d’oferta d’activitats educatives que cada curs escolar l’Ajuntament de Malgrat de Mar 
proposa als centres educatius del municipi i que en breu s’enviarà a tots els centres.  
 
Com a novetats informa de l’èxit en la campanya de recollida de joguines  per Creu Roja, una 
nova activitat de recollida de productes d’higiene personal pel Banc d’aliments i l’activitat  
”coneix l’ajuntament”. 
 
 
 
7è.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Giol sol·licita llegir una carta signada pel claustre de l’Institut Ramon Turró i Darder i 
que es transcriu a continuació: 
 
“Un curs de color groc 
 
Els antics grecs contaven que Sísif, rei de Corint, fou condemnat a empènyer eternalment una 
gran roca fins al cim d’un pendent costerut, però que aquesta, després del titànic esforç de 
l’home, rodolava muntanya avall cada vegada. 
 
No sembla que Sísif gosés enfrontar-se a l’autoritat dels déus, essent com eren, éssers 
immortals de poder il·limitat. 
 
La qüestió és si Sísif gosaria, en un món on l’autoritat és tota una altra cosa, vestir la samarreta 
groga, plantar cara als que manen i dir PROU a aquest retrocés cap a un model educatiu de fa 
trenta anys que no afavoreix, en cap sentit, la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, el 
tractament a la diversitat o el desenvolupament integral de l’individu, entre d’altres. 
 
Els docents de l’INS Ramon Turró i Darder hem cregut que s’ha de dir PROU, PROU a la 
voluntat dels polítics d’incrementar les ràtios d’alumnes per aula, PROU ala precarietat de les 
substitucions, PROU a la reducció de la dotació econòmica per al funcionament dels centres, 
PROU  a la reducció dels  sous i PROU a l’augment de la jornada laboral. 
 
Per aquest motiu, ja des del curs 2011-2012 hem empès, AMB IL·LUSIÓ, tota mena d’accions 
adreçades a consolidar el MODEL EDUCATIU DE QUALITAT resultant de les lluites i 



 
reivindicacions esdevingudes als anys vuitanta. Com aleshores, defensem el que fem de la 
millor manera que sabem i ens plau convidar-vos a seguir les nostres actuacions a través de 
l’adreça de facebook Lluita al Ramon Turró. 
 
Assemblea de professores i professors” 
 
La Sra. Anglada fa el prec que es faci més d’un Consell Escolar Municipal a l’any, que el canvi 
de legislatura no faci que s’interrompin o en surtin perjudicats els temes d’educació. 
 
La Sra. Mora comenta que ja els anirà convocant, perquè són una eina d’aportació a la 
comunitat educativa. 
 
El Sr. Carles comenta que el 25% dels alumnes de l’escola pública a Malgrat estan en risc 
d’exclusió social. El programa PROA en aquest sentit dóna als centres recursos. Tota la 
inversió que es faci en els alumnes de 7 i 8 anys és una inversió ja que s’estalviarà en el futur 
en d’altres programes. 
 
La Sra. Mora comenta que l’oferta d’activitats vol incidir en totes les escoles i que per altra 
banda algunes inciatives que s’han engegat amb famílies, no han funcionat 
 
La Sra. Aguilera proposa lligar l’obtenció d’ajuts per part de l’Ajuntament de Malgrat de Mar a 
aquestes famílies, a compromisos dels pares en aquest sentit.  
 
 

 
I quan són les dinou hores i quinze 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 
 
 


