
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL - 
CONSELL EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR 

 
A la sala d’exposicions del Centre Cultural, 26 de febrer de 2019, quan són les disset 
hores trenta 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. Núria Casajuana Vives, regidora d’educació, que presideix l’acte 
 Sra. Sònia Viñolas Mollfulleda, representant del grup polític municipal PSC-PM 
 Sra. Mireia Castellà Climent, representant del grup polític municipal JxM 
 Sr. Jofre Serret Ballart, representant del grup polític municipal PDeCAT 
 Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, representant del grup polític municipal ERC-

AM 
 Sr. Manel Belmonte Gázquez, representant del sector professorat de l’INS 

Ramon Turró i Darder 
 Xavier Álvarez Garcia, representant del sector professorat de l’Escola Marià 

Cubí i Soler 
 Sra. Lluïsa Forroll, representant del sector professorat de les Escoles 

Fonlladosa 
 Sra. Maria Adrogué Trascastro, representant del sector professorat de l’Escola 

Vedruna 
 Sr. Joan Duran Guich, representant del sector pares de l’Institut Ramon Turró i 

Darder 
 Sra. Vanessa Urrea Moreno, representant del sector pares de les Escoles 

Fonlladosa 
 Sr. José M. González Muñoz, representant del sector pares del Col·legi 

Maristes Sant Pere Chanel 
 Sra. Eva Roca Vila, representant del sector pares de l’Escola Vedruna Malgrat 
 Martí Raja Castillo, representant del sector alumnes de les Escoles Fonlladosa 
 Adrià López Moral, representant del sector alumnes de l’Escola Vedruna 

Malgrat 
 Lluís Tagua Martín, representant suplent del sector alumnes de l’Escola 

Vedruna Malgrat 
 Sr. Antonio Pérez Ortega, representant del sector de personal administració i 

servei de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
 Sra. Luz Mateos Domínguez, representant del sector de personal administració 

i servei de l’Escola Marià Cubí i Soler. 
 Sra. Mireia Puigvert Mallart, representant del sector de personal administració i 

servei del Col·legi Maristes Sant Pere Chanel 
 Sra. Maria Victòria Garcia Gambín, representant del sector de personal 

administració i servei de l’Escola Vedruna 
 Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels 

centres de l’IES Ramon Turró i Darder 
 Sra. Isabel Creus Moreno, directors i titulars del centres de l’Escola Marià Cubí 

i Soler 



 Sr. Vicenç Nadal Valiente, 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 

 Sra. M. Antònia Pelegrín Ramo, representant del sector directors i titulars dels 
centres del Col·legi Sant Pere Chanel 

 Sra. Laura Puig Bargués, representant del sector directors i titulars dels centres 
de l’Escola Vedruna 

 
Assisteixen com a convidats: 

 Sra. Mari Cruz Garzón, directora de la Llar d’infants municipal 
 
No hi assisteixen: 

 Sra. Ana Vega Raya, representant del grup polític municipal PPC, que excusa 
la seva absència 

 Sra. Vanessa Martí Vega, representant del sector professorat de l’Escola Mare 
de Déu de Montserrat, que excusa la seva absència 

 Sr. Lluis Robert Hernández, representant del sector professorat del Col·legi 
Maristes Sant Pere Chanel 

 Sra. Mercè Tarrés Vilardebó, representant del sector pares de l’Escola Marià 
Cubí i Soler. 

 Sr. Gustavo Héguy Charamelo, representant del sector pares de l’Escola Mare 
de Déu de Montserrat 

 Vasily Nikitin, representant del sector alumnes de l’IES Ramon Turró i Darder 
 Miguel Vergel Cáceres, Col·legi Maristes Sant Pere Chanel 
 Sra. Núria Gibert Lluís, directora de l’Escola  

 
 
Hi assisteixen també, el representant suplent del sector alumnes, Lluís Tagua Martín, 
amb el vistiplau de la presidenta. 
 
Hi assisteix la Sra. Marta Puignou Hernández, tècnica auxiliar d’educació, que actua com 
a secretària. 
 
Comprovada l'existència de quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, 
la presidenta obre la sessió, i dona la benvinguda a tots els presents. 
 
Abans de donar pas a les qüestions incloses a l’ordre de dia, la presidenta demana treure 
d’aquest el punt 3, en el benentès que és un punt que considera tractar, millor, entre les 
direccions de les escoles i l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Els assistents accepten 
aquesta qüestió prèvia per assentiment. 
 
A continuació procedeix a la lectura de l’ordre del dia de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Informació sobre l’elaboració del Pla de prevenció de l’absentisme escolar 
3. Informació sobre el funcionament de les Comissions Socials 
4. Recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2019: Activitats 

per a les famílies 
5. Torn obert de preguntes 

 
 
 
 



 
1r. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
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 de data 26 de juny de 
2018, que queda aprovada. 
 
2n. Informació sobre l’elaboració del Pla de prevenció de l’absentisme escolar 
 
La Sra. Casajuana informa que en aquests moments es continua treballant amb la 
consultoria externa que la Diputació de Barcelona ha posat a disposició de 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar, prèvia sol·licitud efectuada per aquest pel que fa a 
assessorament tècnic.  
 
A continuació dona la paraula a la Sra. Puignou, per tal que expliqui com s’està 
treballant. 
 
La Sra. Puignou informa que s’ha creat una Comissió per a l’elaboració del Pla de 
Prevenció de l’absentisme escolar i per la millora de l’èxit educatiu que està formada 
per totes les direccions dels centres educatius d’educació infantil, primària i secundària 
del municipi, a més de la direcció de la Llar d’Infants Municipal i de l’Escola Municipal 
d’Adults. En aquesta comissió també hi participen la Inspectora d’Educació del 
Departament d’Ensenyament, una referent de l’Equip d’atenció Psicopedagògica 
(EAP), la coordinadora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a més 
d’ella mateixa, com a tècnica auxiliar d’educació. En aquesta comissió, a més, hi ha 
intervingut o hi intervindran la directora del CAP de Malgrat, a més de l’Inspector de la 
Policia Local, per tractar temes més concrets en que són part implicada i 
corresponsable. 
 
La Sra. Puignou informa que s’han realitzat ja diferents reunions i que en aquests 
moments hi ha previstes tres sessions més, abans de finalitzar-lo. 
 
Explica també que aquest Pla té una mirada preventiva que implica l’actuació de tots 
els agents educatius implicats. 
 
3r. Informació sobre el funcionament de les Comissions Socials 
 
Tot i que inicialment la Sra. Casajuana ha proposat treure de l’ordre del dia aquest 
punt 3, la Sra. Pelegrín demana que s’expliqui què són les Comissions Socials. 
 
La Sra. Casajuana explica que són reunions de coordinació entre els centres 
educatius, els serveis socials de l’Ajuntament i la Generalitat per treballar sobre infants  
que requereixen d’un seguiment coordinat i especialitzat. 
 
El Sr. Ragull exposa que hi ha mana de personal dins l’equip de Serveis Socials. 
 
El Sr. Serret lamenta que no estigui present la coordinadora de Serveis Socials.  
 
Aquest informa que, tot i que hi ha una ràtio d’educadors que pot ser inferior a la que 
correspondria, avui mateix, la Junta de Govern Local ha aprovat les bases de selecció 
per incorporar un/a educador/a social, que permetran posar al dia la ràtio d’educadors 
socials del municipi, situant-se en una ràtio de 2,5. 



 
Comenta també que s’està treballant perquè els educadors/es disposin de la màxima 
informació a les Comissions Socials. 
 
La Sra. Casajuana expressa que aquesta és una petició evident que s’ha traslladat al 
regidor i que fins ara s’estava en una situació desfavorable pel que fa als 
educadors/es. 
 
4t. Recursos del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona 2019: Activitats 
per a les famílies 
 
La Sra. Casajuana explica que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels 
ajuntaments recursos educatius, alguns d’ells per a famílies. El curs 2018-2019 
l’AMPA del centre Maristes Sant Pere Chanel va sol·licitar-les mitjançant l’Ajuntament. 
En aquest sentit la Sra. Casajuana proposa que per la sol·licitud 2019 (curs 2019-
2020) es realitzi una reunió entre les AMPA interessades i la regidoria d’educació. A 
aquest efecte es convocarà a les AMPA a una reunió. 
 
5è. Torn obert de preguntes 
 
La Sra. Casajuana demana una valoració per part dels membres del Consell Escolar 
Municipal sobre el projecte Camins Escolars. 
 
La Sra. Pelegrín comenta que caldria regularitzar les hores de pujada i baixada dels 
pivots, ja que actualment hi ha diferències en funció dels agents que cobreixen el torn. 
 
La Sra. Creus i el Sr. Nadal comenten que aquesta situació també passa a l’Escola 
Marià Cubí i Mare de Déu de Montserrat. 
 
La Sra. Pelegrín també exposa que tot i que el carrer està tallat al trànsit, hi continua 
havent els vehicles i l’activitat de les obres (treure runa, toro carregant,...) en aquells 
horaris. 
 
El Sr. Nadal també comenta que hi ha famílies que arriben abans que es tanqui el 
carrer i que després volen circular abans que aquest s’obri al trànsit i que, per altra 
banda, alguns alumnes amb mobilitat reduïda podran disposar d’un carnet que 
facilitarà la policia local, que hauran de retornar a l’escola un cop ja no tinguin aquesta 
dificultat de mobilitat. 
 
La Sra. Casajuana  pregunta sobre la valoració general del projecte. 
 
La Sra. Creus comenta que, en general, les famílies estan contentes. 
 
La Sra. Pelegrín afegeix que el camí escolar del c/ Nàpols, no s’utilitza. 
 
La Sra. Casajuana informa que el proper curs 2019-2020 s’amplia l’oferta formativa del 
municipi amb la incorporació a l’Institut Ramon Turró i Darder d’un nou cicle formatiu 
de grau mitjà  de producció agroecològica, i d’un nou PFI d’auxiliar d’activitat agrària. 
 
La Sra. Martínez manifesta que és un cicle formatiu que s’ha empès pels pagesos del 
territori, que han fet pressió per formar professionals de la pagesia. Amb aquest nou 
cicle formatiu es pretén donar valor a l’alimentació de proximitat i al camp. Informa que 
serà un cicle formatiu dual, en el que el primer any es faran classes presencials 
teòriques i pràctiques a l’Institut; i que el segon any els alumnes podran anar a 
treballar una empresa (feina remunerada). 



 
 
El Sr. Carles explica que aquesta iniciativa parteix del sector agrícola, de cinc 
ajuntaments i diverses cooperatives. Explica també el fet que el curs 2019-2020 s’obri 
un institut-escola a Santa Susanna implicarà una pèrdua de grups i que serà important 
tenir una oferta de FP a Malgrat, i que així ho han manifestat al Departament 
d’Ensenyament. També exposa que ara és el moment de sol·licitar més cicles 
formatius pel municipi, per exemple de la família industrial. Sol·licita que es reactivi la 
comissió d’estudi de necessitats de Formació Professional. 
 
La Sra. Martínez comenta que si un cicle formatiu no funciona en una localitat, la 
Generalitat destina els diners que inverteix a un altre. 
 
La Sra. Casajuana manifesta que en el passat el Consell Escolar Municipal ja va 
manifestar la necessitat de crear una comissió de treball i que per altra banda en 
aquests moments no es pot saber si el cicle formatiu tindrà èxit, però que amb aquest 
nou cicle s’ha posat la llavor. Comenta que cal potenciar l’oferta de cicles formatius i 
alhora potenciar el Batxillerat. 
 
El Sr. Ragull apunta que caldria potenciar la continuïtat d’aquesta formació amb oferta 
de cicles de grau superior, que actualment són també una sortida després del 
Batxillerat. 
 
El Sr. Carles expressa que els cicles formatius de grau superior d’estètica estan a 
grans poblacions, i que el cicle que ara començarà a Malgrat tindrà projecció més 
comarcal. 
 
La Sra. Casajuana diu que es convocarà a una reunió tant a les direccions dels 
centres educatius com als grups polítics municipals, per parlar-ne. 
 
El Sr. Nadal fa una valoració molt positiva del canvi que hi ha hagut en el servei de 
menjador. 
 
La Sra. Garzón se suma a les paraules del Sr. Nadal i comenta que tant les 
educadores com les famílies valoren molt positivament el canvi en el servei. 
 
La Sra. Casajuana informa que es va posar a disposició dels centres educatius 
formació sobre aquest àmbit, organitzada per l’Associació de Menjadors Ecològics. 
 
El Sr. Nadal expressa que és vergonyós que les empreses de cuina i menjador cobrin 
les beques menjador que ha de satisfer el Consell Comarcal, amb tant 
d’endarreriment. 
 
La Sra. Casajuana intervé exposant que, en una reunió recent mantinguda amb el 
Departament d’Ensenyament, aquest va expressar que els diners per aquest concepte 
s’ingressen mensualment al Consell Comarcal. 
 
El Sr. Ragull comenta que hi ha escoles que han d’avançar també diners per pagar 
els/les vetlladors/es, i que aquests diners no els cobren fins més endavant. 
 
La Sra. Puig expressa que també hi ha endarreriments en el pagament de les beques 
de Batxillerat. 



 
La Sra. Casajuana es posa a disposició manifestant que si necessiten que 
l’Ajuntament faci res, es farà. 
 
La Sra. Creus comenta que, actualment el seguiment i control de les beques es fa des 
dels centres educatius. 
 
La Sra. Casajuana informa que es farà una carta formal al Departament 
d’Ensenyament i al Consell Comarcal sobre aquests temes. 
 
Lluís Tagua, representant suplent del sector alumnes, informa que el dia 8 de març hi 
ha convocada una vaga feminista i proposa que des dels centres educatius es puguin 
fer activitats o bé sumar-se a la vaga. Per altra banda informa que el 15 de març n’hi 
ha convocada una de mediambiental, a nivell europeu, que aquest moviment està 
arribant a Catalunya i que els divendres es fan activitats a Barcelona. Informa que 
l’Escola Vedruna farà activitats relacionades amb aquest tema el dia 15 de març. 
 
El Sr. Carles informa que és una vaga convocada pels sindicats d’estudiants i que si 
els alumnes decideixen anar a l’escola es trobaran activitats. 
 
Lluís Tagua expressa que s’ha de posar més èmfasi per informar bé què significa el 
feminisme i que els abusos en aquest tema comencen a l’adolescència. 
 
El Sr. Duran proposa que es puguin trobar alumnes de tots els centres per treballar-ho. 
 
Lluís Tagua comenta també que no els ha agradat el tema que s’ha seleccionat 
enguany pel concurs de debat escolar. 
 
La Sra. Puignou exposa que l’elecció del tema de cada edició és a proposta des dels 
centres escolars. 
 
El Sr. Carles formula un prec en el sentit de sol·licitar a l’Ajuntament que torni a 
adherir-se al protocol de drogodependències. 
 
El Sr. Belmonte comenta que la informació arriba directament als centres educatius 
perquè l’ajuntament no està adherit al servei. 
 
El Sr. Serret respon que fa un mandat i mig es va decidir sortir d’aquest protocol, però 
que els experts hi estan implicats i que, de totes maneres, s’ha valorat lopció de tornar 
a entrar-hi per actuar i prevenir.  
 
La Sra. Casajuana comenta que aquest protocol ha d’estar vinculat amb un Pla 
educatiu d’entorn que caldrà impulsar en el proper mandat. 
 
El Sr. Carles manifesta que el Pla de prevenció de l’absentisme escolar requerirà 
recursos si es vol treballar de la prevenció. Demana que ara que hi ha presents 
representants de totes els grups polítics, quedi constància de la seva petició que no es 
perdi la feina feta. 
 
El Sr. Duran exposa que no s’ha acceptat la sol·licitud de subvenció que l’AMPA de 
l’IES Ramon Turró va presentar per la convocatòria 2018. 
 
La Sra. Casajuana informa que aquesta sol·licitud de subvenció es va presentar fora 
de termini. 
 



 
El Sr. Duran comenta que els nens i nenes amb NESE han de marxar del municipi i 
demana que des de l’Ajuntament es faci un estudi sobre les necessitats educatives 
especials i com aquests infants es distribueixen entre els diferents centres educatius. 
 
La Sra. Casajuana informa que hi ha una USEE a Palafolls que ja cobreix la ràtio. 
 
El Sr. Ragull comenta que els pressupostos de la Generalitat no estan aprovats, que 
existeix un decret d’educació inclusiva, però que no hi ha recursos econòmics 
assignats i que això no depèn de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Carles diu que és un problema de model, i que hi ha mancances amb els 
reforços. 
 
La Sra. Casajuana exposa que el Casal d’Estiu va incrementar el 2018 el pressupost 
de despesa per fer front a aquests reforços. 
 
 
I a les set de la tarda, la Sra. Presidenta aixeca la sessió i la dona per finalitzada, 
estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.  
 
 
 
La presidenta del Consell Escolar Municipal                       La secretària 
 
 
 
 
 
 


