
 
 
 

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 juny de 2018, 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 
 Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, representant del grup polític municipal ERC-

AM 
 Sra. Isabel Lorente Hurtado, representant del sector professorat de l’Escola 

Marià Cubí i Soler 
 Sra. Vanessa Martí Vega, representant del sector professorat de l’Escola Mare 

de Déu de Montserrat 
 Sra. Lluïsa Forroll, representant del sector professorat de les Escoles 

Fonlladosa 
 Sra. Alexandra Salichs Capdevila, representant del sector professorat del 

Col·legi Sant Pere Chanel 
 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. Maria Hornos Millán, representant del sector pares de l’Escola Mare de 

Déu de Montserrat 
 Sr. José M. González Muñoz, representant del sector pares del Col·legi Sant 

Pere Chanel 
 Sr. Toni Pérez Ortega, representant del sector de personal administració i 

servei de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
 Sra. Maria Victòria Garcia Gambín; representant del sector de personal 

administració i servei de l’Escola Vedruna 
 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. Mònica Herberg Busch, 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 



 Sra. Núria Gibert Lluís, directora de l’Escola Municipal d’Adults 
 Sr. Joaquim Martínez Sánchez, inspector Policia Local 

 
No hi assisteixen: 

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

 Sr. Jofre Serret, representant del grup polític municipal PDeCAT, que excusa la 
seva absència 

 Sra. Elena Lanzas Pérez, representant del sector pares de l’Escola Marià Cubí i 
Soler, que excusa la seva absència 

 Sra. Carmen Subirana Ocaña, representant del sector de personal 
administració i servei de l’Escola Sant Pere Chanel, que excusa la seva 
absència 

 Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels 
centres de l’IES Ramon Turró i Darder 

 Sra. Carola Sardà Moral, representant del sector professorat de l’Institut Ramon 
Turró i Darder 

 Sra. Ana Belén Marín Díaz, representant del sector pares de l’Escola Vedruna 
 Pau Capo Rodríguez, com a representant del sector alumnes de l’Institut 

Ramon Turró i Darder 
 Víctor Sánchez Navarro, com a representant del sector alumnes de les Escoles 

Fonlladosa 
 Miguel Vergel Cáceres, representant del sector alumnes del Col·legi Sant Pere 

Chanel 
 Marc Hernández Viladevall, representant del sector alumnes de l’Escola 

Vedruna  
 
Hi assisteixen també, la Sra. Tània Garcia Collado, que assisteix en nom del 
representant del sector pares de les Escoles Fonlladosa, 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 president obre la sessió, donant la benvinguda a tots els presents, procedint tot seguit 
a la lectura de l’ordre del dia de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Informació sobre el calendari escolar i proposta dels dies de lliure disposició de 

centres pel curs 2018-2019 
3. Dades de preinscripció del curs 2018-2019 als centres escolars del municipi 
4. Informació sobre el projecte “Camins escolars” 
5. Informació sobre les novetats en la celebració de la festa de Carnestoltes a les 

escoles, pel curs 2018-2019 
6. Proposta de creació d’una comissió de treball per a l’estudi de l’oferta de cicles 

formatius al municipi 
7. Informació sobre el Pla de prevenció de l’absentisme escolar municipal 
8. Informació sobre el servei de menjador escolar de la Llar d’infants municipal i 

l’Escola Mare de Déu de Montserrat. 
9. Torn obert de preguntes 

 
 
 



 
1r. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del plenari celebrada el dia 23 de 
gener de 2018 
 
El Sr. Joan Duran manifesta que des de la data de l’últim Consell Escolar Municipal, al 
que fa referència la minuta, no s’han executat els punts que aquesta inclou. 
 
La Sra. Casajuana explica que l’objectiu d’aquest primer punt de l’ordre del dia és 
aprovar el contingut de l’acta de la sessió anterior, no la valoració/avaluació del punts 
acordats o tractats.  
 
Un cop fet aquest aclariment, 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 23 de gener de 2018, que queda aprovada. 
 
2n. Informació sobre el calendari escolar i proposta dels dies de lliure disposició 
de centres pel curs 2018-2019 
 
La Sra. Maria Adrogué informa del calendari escolar 2018-2019, segons l’ORDRE 
ENS/60/2018, de 6 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2018-
2019 per als centres educatius no universitaris de Catalunya: 
 
Inici de curs: 12 setembre de 2018 
 
Últim dia de curs: 21 de juny de 2019 
 
Vacances de Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 
 
Vacances de Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 
 
Dies festius: els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local (7 de desembre de 2018 i 16 
d’agost de 2019) 
 
Per altra banda s’exposen els dies de lliure disposició de centres que es fixen pel curs 
2018-2019, consensuats per la Comissió Permanent: 
 

 2 de novembre de 2018 
 5  de desembre de 2018 
 1 de març de 2019 
 4 de març de 2019 

 
3r. Dades de preinscripció del curs 2018-2019 als centres escolars del municipi 
 
La Sra. Casajuana informa de les dades relatives a la preinscripció escolar 2018-2019, 
segons les dades de l’última Comissió de Garanties d’Admissió,  tot i que no són 
dades definitives. 
 
 
4t. Informació sobre el projecte “Camins escolars” 
L’inspector de la Policia Local, Sr. Martínez informa de l’estat del desplegament del 
projecte Camins escolars:  



 
Escola Marià Cubí: S’han creat la zona de Camí Escolar al carrer Enric Granados. Ha 
disminuït molt la circulació de cotxes a la zona. Al mes de juliol s’instal·laran les 
pilones. 
 
Col·legi Sant Pere Chanel: S’ha creat la zona de Camí Escolar al carrer Nàpols, on s’hi 
ha instal·lat ja les pilones  
 
Escola Mare de Déu de Montserrat: S’han fet actuacions als passos de vianants. El 
carrer Escoles es tallarà al trànsit de vehicles en horaris d’entrada i sortida, a partir del 
mes de setembre. S’establiran les mesures de regulació horària al pàrquing de 
l’estació de trens a partir de les 8h. 
 
Escoles Fonlladosa: S’instal·laran les pilones al setembre 
 
Exposa que totes les escoles tindran punts de recollida pels infants. 
 
El Sr. Martínez informa que els alumnes de 2n d’ESO de les Escoles Fonlladosa ha fet 
un projecte de Camins Escolars que la Policia Local utilitzarà com a complement per a 
exposar el projecte de Camins Escolars als alumnes de primària. 
 
El Sr. Duran exposa que caldria incorporar prioritats de risc o perillositat d’alguna 
carrers. 
 
El Sr. Martínez respon que aquest tema ja està incorporat al projecte, ja que aquest 
surt del Pla de mobilitat. 
 
5. Informació sobre les novetats en la celebració de la festa de Carnestoltes a les 
escoles, pel curs 2018-2019 
 
La regidora d'educació informa que aquest curs 2018-2019 no es farà la rua de 
carnestoltes perquè les direccions de les escoles així ho han decidit i manifestat, i 
demana que aquest fet consti expressament en acta, sense que ningú formuli queixa 
i/o al·legació al respecte.  
 
Per altra banda, informa que el curs 2018-2019, divendres de carnestoltes, que és el 
dia que tradicionalment s’ha fet la rua, s’ha escollit com a dia de lliure disposició dels 
centres. 
 
La Sra. Pelegrín manifesta que en reunions d’organització d’aquesta activitat amb la 
regidoria de cultura es va proposar que hi poguessin participar alumnes fins a segon 
d’E.S.O. 
 
6. Proposta de creació d’una comissió de treball per a l’estudi de l’oferta de 
cicles formatius al municipi 
 
La Sra. Casajuana proposa la creació d’aquesta comissió. 
 
La Sra. Martínez exposa que aquest estudi ha d’anar lligat a l’oferta del municipi, 
vinculant les necessitats de les empreses amb els interessos dels alumnes, com 
podria ser la de les empreses del polígon industrial de Can Patalina.  
 
Informa, també, que es va sol·licitar el mòdul d’agropecuària i que s’està construint 
l’espai de la Baixa Tordera. 
 



 
El Sr. Ragull apunta que cal ser insistents amb el Departament d’Ensenyament i que, 
per altra banda, cal veure l’oferta de la zona, per veure les possibles opcions. 
 
S’acorda crear la Comissió de treball per a l’estudi de l’oferta de cicles formatius al 
municipi. 
 
S’acorda que aquesta comissió estarà formada per: 
. Una persona en representació de cada centre educatiu, que informaran i recolliran els 
precs de l’AMPA i dels alumnes 
. Una persona en representació de cada grup polític municipal 
 
 
7. Informació sobre el Pla de prevenció de l’absentisme escolar municipal 
 
S’informa que s’ha iniciat un treball en xarxa amb tots els agents involucrats a nivell de 
municipi, incloent-hi tots els centres educatius, i que en aquests moments s’hi 
incorporarà una assessora de la Diputació de Barcelona. 
 
L’elaboració del pla s’efectuarà durant el curs 2018-2019. 
 
8. Informació sobre el servei de menjador escolar de la Llar d’infants municipal i 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat. 
 
La Sra. Casajuana informa que l’Ajuntament ha optat per assumir la gestió 
administrativa del servei de menjador escolar de l’Escola Mare de Déu de Montserrat; 
competència de la Generalitat de Catalunya que pot ser gestionada, per delegació, pel 
Consell comarcal, per la direcció del centre o per l’Ajuntament. 
 
Aquest servei de menjador tindrà una cuina central a la Llar d’Infants Municipal que 
servirà els menús tant a la Llar d’Infants Municipal com a l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat. 
 
Es crearà una comissió de seguiment del servei. 
 
El contracte tindrà una durada d’un any. 
  
9.Torn obert de preguntes 
 
El Sr. Duran manifesta que en relació a les necessitats educatives especials, caldria 
que es creés una UCE al municipi. 
 
El Sr. Ragull comenta que hi hauria prou alumnes al municipi per crear una UCE, i que 
existia la proposta de creació d’una a l’Escola Vedruna, però que va quedar aturat. 
 
El Sr. Duran exposa també que des de l’Institut Ramon Turró es va proposar un 
projecte de reciclatge de llibres amb un import de 50.000€, pels pressupostos 
participatius. Des de l’Ajuntament es va desestimar aquest projecte ja que aquest ja 
aporta 30.000€ pel mateix concepte, mitjançant beques. 
 



La Sra. Forroll sol·licita que es recuperi la Mostra de Projectes de 4t d’ESO 
organitzada per la Regidoria d’Educació, que aquest curs 2017-2018 s’ha deixat de 
realitzar. 
 
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 
 
 
 
 
 
 


