
 
 
 

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

 
El 27 de juliol de 2020, quan són les 19:06 h, prèvia convocatòria per aquest dia, es 
reuneixen per mitjans virtuals i a través de l’aplicació Jitsi els membres del Consell 
Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat de Mar en sessió ordinària. 
 
HI ASSISTEIXEN 
 

 Sra. Lurdes Borrell Arigós, regidora d’Educació, que presideix l’acte 
 Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, representant del grup polític municipal ERC-

AM 
 Sr. Enric Zaldo Aubanell, representant del grup polític municipal CUP-AMUNT 
 Sr. Manel Belmonte Gázquez, representant del sector professorat de l’INS 

Ramon Turró i Darder 
 Sra. Lluïsa Forroll, representant del sector professorat de les Escoles 

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

Vedruna 
 Sr. Lluis Robert Hernández, representant del sector professorat del Col·legi 

Maristes Sant Pere Chanel 
 Sra. Vanessa Urrea Moreno, representant del sector pares de les Escoles 

Fonlladosa 
 Sra. Eva Roca Vila, representant del sector pares de l’Escola Vedruna Malgrat 
 Sr. Gustavo Héguy Charamelo, representant del sector pares de l’Escola Mare 

de Déu de Montserrat 
 Sr. Antonio Pérez Ortega, representant del sector de personal administració i 

servei de l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
 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 
 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 
 
No hi assisteixen: 

 Sr. Jofre Serret Ballart, representant del grup polític municipal Junts per 
Catalunya – Malgrat ens mou, que excusa la seva absència. 

 Sra. Cinzia Valbonesi Prieto, representant del grup polític municipal PSC-PM 
 Sra. Maria Carmen Ponsa Monge, representant del grup polític municipal JxM 



 Xavier Álvarez Garcia, 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 

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

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

 Sr. José M. González Muñoz, representant del sector pares del Col·legi 
Maristes Sant Pere Chanel 

 Vasily Nikitin, representant del sector alumnes de l’IES Ramon Turró i Darder 
 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 
 Miguel Vergel Cáceres, representant del sector alumnes del Col·legi Maristes 

Sant Pere Chanel 
 Sra. Luz Mateos Domínguez, representant del sector de personal administració 

i servei de l’Escola Marià Cubí i Soler. 
 Sra. Isabel Creus Moreno, directors i titulars del centres de l’Escola Marià Cubí 

i Soler 
 Sra. Núria Gibert Lluís, directora de l’Escola d’Adults, que excusa la seva 

absència. 
 Sra. Mari Cruz Garzón, directora de la Llar d’infants municipal 

 
Hi assisteixen també, amb el vistiplau de la presidenta, la Sra. Sara Rubio com a 
directora i titular del centre de l’Escola Marià Cubí i Soler, en substitució a la Sra. 
Isabel Creus Moreno, jubilada el passat mes de juny de 2020. 
 
Hi assisteix el Sr. David Esquinas Rivas, dinamitzador, que actua com a secretari en 
funcions. 
 
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 dona les 
instruccions per al bon desenvolupament de la sessió pels mitjans electrònics: en cas de 
voler intervenir, cal fer servir l’espai habilitat per la plataforma Jitsi; tothom ha de mantenir 
el micròfon apagat fins que se li doni torn de paraula; en cas que la senyal es perdi, les 
càmeres també s’hauran d’apagar per garantir una millor senyal. La presidenta demana 
que en les primeres intervencions els membres del consell es presentin perquè el 
secretari en funcions i la resta de membres reconeguin qui es disposa a parlar. Per últim 
la presidenta demana permís per poder gravar la sessió i facilitar la recollida d’informació 
i la redacció de l’acta. Els assistents accepten aquesta proposta per assentiment.  
 
La Sra. Borrell fa un reconeixement a la tasca i la dedicació de la comunitat educativa, 
per finalitzar el tercer trimestre del curs 2019-2020 i pels canvis de metodologia i a les 
noves realitats que han estat complexes per a tothom, així com pel treball d’inici de curs. 
 
A continuació procedeix a la lectura de l’ordre del dia de la sessió: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Calendari escolar curs 2020-2021 



 
3. Plans d’obertura de centres 
4. 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 febrer de 
2019, que queda aprovada. 
 
2n. Calendari escolar curs 2020-2021 
 
La Sra. Borrell informa sobre el calendari escolar 2020-2021, segons l’ORDRE 
EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2020-
2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya. 
 
En aquesta resolució es detalla: 

 Inici del curs el 14 de setembre de 2020 
 Vacances de Nadal del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021 
 Vacances de Setmana Santa del 27 de març al 5 d’abril de 2021 
 Finalització del curs escolar el 22 de juny de 2021 

 
Així mateix, tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició 
corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de 
festa local. A Malgrat de Mar es consideren festius els dies 6 i 7 de desembre. 
 
La Sra. Borrell exposa la proposta de la Comissió Permanent pel que fa a les dates de 
lliure disposició pel curs 2020-202: 

 2 de novembre 
 15 de febrer 
 30 d’abril 
 24 de maig 

 
Es dona per aprovada la proposta de calendari escolar presentada.  
 
3r. Plans d’obertura de centres 
 
La Sra. Borrell explica que des de les direccions dels centres han anat treballant al 
llarg dels últims mesos en els diferents protocols, mesures de seguretat i plans 
d’obertura de centres en funció de les especificacions dels departaments de Salut i 
Educació i modificacions de ràtios.  
 
El principal factor a tenir en compte en les últimes indicacions és evitar la concentració 
i aglomeracions de famílies i infants a les entrades i sortides, fet que implica 
l’adaptació també dels horaris per a les entrades esglaonades, així com l’habilitació de 
nous accessos.  
 
La Sra. Borrell proposa a les direccions dels centres si volen comentar amb més detall 
alguna qüestió relacionada amb els plans d’obertura. Recorda també que els centres 
han fet arribar a la regidoria els protocols d’entrades i sortides amb les necessitats i els 



suports específics que es sol·liciten a l’Ajuntament, com el de Policia Local, i també els 
es espais necessaris fora de les instal·lacions escolars per poder fer esbarjos.  
La Sra. Borrell comenta que des de la Regidoria s’hi està treballant i que es donarà 
resposta el més aviat possible de manera individual, tot i que es tornarà a parlar quan 
els equips directius es reincorporin a finals d’agost o setembre.  
 
La Sra. Borrell demana si hi ha preguntes o dubtes en relació al tema tractat i recorda 
la possibilitat de contacte per correu electrònic amb ella mateixa, el correu genèric 
d’educació o bé els d’en David o la Marta per poder atendre totes aquelles peticions 
que siguin necessàries. 
 
La Sra. Pelegrín exposa que els plans que s’han enviat en aquell moment són 
provisionals i que els definitius no els tindran fins a l’inici del curs, pel que podria 
haver-hi serveis o condicions es modifiquessin en un futur depenent de les 
circumstàncies. 
 
La Sra. Borrell ho confirma i afegeix que tot dependrà de com evolucioni la situació i 
que tothom s’haurà d’adaptar a la situació del moment. Proposa anar treballant amb la 
informació que es disposa i la previsió que han fet arribar els centres per tornar-ne a 
parlar a principis de setembre. 
 
 
4t. Torn obert de preguntes 
 
El Sr. Nadal considera que, en relació amb els plans d’obertura de centres, 
l’Ajuntament de Malgrat de Mar hauria de posar-se en contacte amb el CAP per 
garantir que durant el curs 2020-2021 la comunicació entre CAP i centres sigui fluïda, 
ràpida i eficient, i que aquesta determinarà les actuacions a fer. 
 
La Sra. Borrell assenteix i exposa que ja s’havia plantejat anteriorment, pel que la 
intenció municipal serà garantir aquesta bona comunicació entre els agents.  
 
La Sra. Borrell es disculpa per haver continuat amb la sessió sense deixar un espai 
perquè els assistents es presentessin, com havia demanat a l’inici d’aquesta. Apunta 
que gràcies a la plataforma tots els assistents poden veure’s i potser no és necessari 
una presentació individual si ja tothom té clar qui són els assistents. 
 
El Sr. Ragull complementa l’aportació del Sr. Nadal i proposa que abans de l’inici de 
curs les direccions del centre haurien de fer dues reunions: una amb el CAP i una altra 
amb la Policia Local i la regidoria, per acabar d’ajustar les entrades i sortides dels 
centres i la logística de comunicació amb els centres sanitaris. 
 
La Sra. Borrell comenta que amb la informació que han fet arribar els centres sobre els 
plans d’obertura, s’hi treballarà amb la Policia per no haver d’esperar al setembre i 
poder tenir aquesta previsió. Tot i així, coincideix en què serà necessària una trobada 
a inicis de setembre amb els centres i la Policia. 
 
La Sra. Pelegrín recorda que s’ha obert el termini de sol·licitud de beques de llibres i 
menjador i adverteix que en cas que en la sol·licitud es necessiti el número 
d’identificació de l’alumne, els centres estaran tancats i no podran donar aquesta 
informació a les famílies que facin la consulta. 
 
La Sra. Borrell contesta que es tindrà en compte per part de l’Ajuntament perquè no 
sigui un impediment per fer el tràmit. 
 



 
El Sr. Nadal afegeix que ell es va posar en contacte amb Serveis Socials de 
l’Ajuntament per fer-los saber aquesta inquietud, pel que l’equip d’educadors socials ja 
és coneixedor d’aquesta situació. 
 
La Sra. Borrell explica que s’ha ampliat el contingut a becar, incloent-hi material 
informàtic, i també la quantitat. S’han hagut de modificar alguns aspectes de les bases 
i això ha endarrerit el període de sol·licitud, però justifica que aquesta demora valia la 
pena per fer aquestes ampliacions a les beques. 
 
La Sra. Urrea intenta fer una aportació, però la resta de membres del consell no poden 
sentir-la. La presidenta li fa saber aquesta situació per intentar resoldre-la.  
 
La Sra. Puig demana, en cas que hi torni a haver-hi un confinament durant el curs 
2020-2021, si l’Ajuntament podria fer arribar la connectivitat més aviat, tot i la dificultat 
que suposa. Aprofita també per reconèixer que ha estat un curs molt intens i felicitar 
els alumnes que acaben d’avaluar-se de les PAU i han tret bons resultats, tot i la 
situació viscuda durant el curs. 
 
La Sra. Borrell valora molt positivament rebre notícies com aquestes. Afirma que a tots 
els agradaria haver estat més àgils pel que fa a la connectivitat, però que va haver-hi 
molts impediments que ho van dificultar, tant per l’Ajuntament com pel Departament 
d’Educació. Aprofita per recordar que els dispositius que s’han fet arribar a les famílies 
encara el tenen a la seva disposició i fins a finals del curs 2020-2021, com es va 
tractar a petició dels centres. Informa també que hi ha empreses que han cedit més 
ordinadors i que el Departament ha anunciat la compra de dispositius, pel que s’espera 
poder arribar a tothom.  
 
La Sra. Borrell destaca la implicació i l’esforç per tirar endavant i modificar la 
metodologia i sistemes de treball docent, donant el reconeixement a tota la comunitat 
educativa. 
 
El Sr. Ragull explica que ha pogut parlar per telèfon amb la Sra. Urrea per poder 
resoldre el dubte que volia comentar, sobre els plans d’obertura. Afegeix que li farà 
arribar el pla d’obertura del seu centre a la Sra. Urrea per poder parlar-ne i comentar 
els dubtes que pugui haver-hi. 
 
El Sr. Zaldo pregunta quina valoració es fa del primer curs de grau mig de producció 
agroecològica per part de l’Ajuntament i demana si algun centre educatiu està fent 
casal d’estiu i, en cas afirmatiu, com està funcionant. 
 
La Sra. Borrell respon la primera qüestió valorant molt positivament des de 
l’Ajuntament el funcionament del cicle, donat les dificultats afegides a causa del Glòria 
i la COVID, però hi ha alumnes que han acabat el cicle i continuen, i moltes 
inscripcions noves, un total de divuit. De la mateixa manera el PFI també té unes 16 
inscripcions. Creu que s’ha fet una molt bona feina en la promoció del grau. La Sra. 
Borrell explica que hi ha col·laboració per part de la Diputació de Barcelona mitjançant 
l’aportació de la tutora compartida que ha fet molt bona feina tant amb els nois a 
l’institut com de relació i promoció del cicle amb les empreses del sector. 
 
El Sr. Carles afegeix que no ha estat un any fàcil, doncs les característiques per iniciar 
un cicle així ja eren especials, però sumant-hi el Glòria i la COVID ha complicat molt 



més la gestió. Informa sobre la previsió d’inscripcions fins a una vintena d’alumnes, 
aproximadament. A dia d’avui ja tenen la finca més habilitada, i durant el més d’agost i 
setembre es farà la connexió elèctrica per seguir avançant. Sis dels nou alumnes que 
cursen el cicle ho faran en modalitat dual, que es valora molt positivament. El Sr. 
Carles reconeix també la feina de la tutora compartida i del professorat, amb intenció 
de consolidar el projecte. 
 
El Sr. Ragull informa que des de les Escoles Fonlladosa han fet casal d’estiu durant 
cinc setmanes en la franja de matins, de 9 h a 13 h. Valora molt positivament el 
funcionament d’aquest i insisteix en la cura de les ràtios de cada grup en funció de la 
normativa a causa de la pandèmia. Tenen onze professionals i tres persones 
estudiants de pràctiques i un màxim de noranta-sis infants. Afegeix que per part de les 
famílies la valoració també és bona. El Sr. Ragull explica que dos terços dels infants 
inscrits són de l’escola. 
 
El Sr. Zaldo pregunta si hi ha previsió d’obres o millora a les instal·lacions, a part de 
les que ha comentat prèviament el Sr. Carles en relació a la finca del grau de 
producció agroecològica. 
 
La Sra. Borrell explica que hi ha actuacions previstes als centres educatius Mare de 
Déu de Montserrat i Marià Cubí i Soler, ja s’han estudiat i prioritzat les actuacions a fer. 
 
El Sr. Ragull afegeix que han d’arreglar una part de la façana durant el mes d’agost a 
causa d’uns desperfectes i aprofitaran per millorar qüestions de canalització. 
 
La Sra. Pelegrín explica que habilitaran una porta d’entrada al camí Nou, modificant la 
porta del garatge per garantir una entrada provisional. 
 
La Sra. Puig aporta també que hauran d’habilitar una entrada addicional.  
 
La Sra. Rubio es presenta com a nova directora de l’escola Marià Cubí i Soler, per 
substitució de la Sra. Isabel Creus. La Sra. Rubio pregunta per l’oferta d’activitats i 
recursos d’entorn que es fa arribar des de la regidoria d’Educació.  
 
La Sra. Borrell dona la benvinguda a la Sra. Rubio i li desitja molta sort i encerts en 
l’etapa que comença, així com a la Sra. Creus per aquesta etapa de jubilació. La Sra. 
Borrell informa que des de la Diputació de Barcelona ha arribat l’oferta en els últims 
dies, s’ha compartit també amb les regidories que ofereixen activitats perquè puguin 
fer arribar les ofertes per aquest curs i en tan bon punt es tingui, es farà arribar als 
centres educatius. 
 
El Sr. Ragull demana que consti en acta de manera explícita el reconeixement a la 
Sra. Isabel Creus Moreno per la seva tasca durant tots aquests anys a la direcció de 
l’escola Marià Cubí i Soler. Aquest reconeixement també es va fer per part de la 
regidoria i els directius dels centres educatius, i s’exposa perquè sigui extensible a la 
resta de consell. 
 
La Sra. Martínez pregunta pel volum de infants i joves que hagin pogut quedar més 
apartats del sistema educatiu, recuperant el que s’havia treballat sobre el pla i la taula 
d’absentisme que ha quedat aturat a causa de la COVID, o bé si s’ha pogut fer una 
valoració sobre la situació d’aquests infants i joves. 
 
El Sr. Carles explica que des de l’Institut Ramon Turró i Darder han estat en contacte 
amb la major part de l’alumnat, però no tothom respon per igual. Des del centre s’ha 



 
fet una acció tutorial intensa i complexa. Malgrat tot, la major part dels alumnes que no 
tenien equipaments i connectivitats van poder gaudir-ne, tot i arribar tard alguns d’ells.  
 
El Sr. Carles afegeix que els preocupa el curs vinent i que els centres haurien de tenir 
l’autonomia per assegurar que no quedessin alumnes “despenjats”. A 1r i 2n ESO 
podrien cobrir les necessitats d’equipaments, a 3r i 4t ESO, Batxillerat, PFI i CFGM 
s’haurà de veure fins a on arriba el Pla Digital de Catalunya, del que parla el 
Departament d’Educació. El Sr. Carles informa que el següent dimecres hi ha reunió 
de la junta central de director per tractar sobre aquesta qüestió. Esperen poder cobrir 
les necessitats amb aquests dispositius. L’INS Ramon Turró i Darder treballa amb la 
hipòtesi de seguir amb el temari tot i la possibilitat de confinament.  
 
El Sr. Carles informa que dels set-cents alumnes, una gran majoria va respondre bé, 
fent activitats i tasques. Relativament pocs alumnes no van poder seguir i en molts 
d’aquests casos era per qüestió actitudinal i no tant per recursos. En general, estan 
satisfets de com ha anat la situació. 
 
La Sra. Borrell afegeix que l’Ajuntament segueix pendent de rebre el Pla d’Absentisme 
per part de la Diputació, que va quedar aturat, i esperen poder tenir la versió definitiva 
el més aviat possible. 
 
La Sra. Martínez dona les gràcies per les respostes. 
 
La Sra. Borrell agraeix la participació, donada la situació i les dates, i espera fer el 
proper Consell Escolar més aviat i de manera presencial, si les condicions ho 
permeten. Dona el reconeixement a la Sra. Isabel Creus per la feina dels últims anys, 
la benvinguda a la Sra. Sara Rubio, i les gràcies a totes les persones assistents que 
fan possible la tasca des dels centres. 
 
La Sra. Borrell desitja bones vacances a tothom per agafar forces pel setembre i el 
curs que vindrà i no serà fàcil, però espera poder treballar de manera conjunta per 
millorar i en benefici de l’educació dels escolars de Malgrat de Mar. 
 
I a les 19:50 h, la presidenta aixeca la sessió i la dona per finalitzada, de la qual 
posteriorment s’estén aquesta acta perquè en quedi constància. 
 
 
 
La presidenta del Consell Escolar Municipal                       El secretari en funcions 
 
 
 
 
 
 


