
 
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 d’abril de 2011, 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. Mª Carmen Aubanell i Serra, Regidora d’Educació, que presideix l’acte. 
Sra. Ana Vega Raya, representant del PPC 
Sr. Valentín Rodríguez Baltasar, representant del PSC 
Sr. Josep Gelpí Castellà, representant d’ERC. 
Sra. Montserrat Giol Fernández, representant del sector professorat de l’IES Ramon Turró i 
Darder. 
Sra. Zoila Cárdenas López, representant del sector professorat del CEIP Marià Cubí i Soler, 
que s’incorpora a les 18:15h 
Sr. Xavier Latorre Raso, 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. Dolors Aguilera Castellà, representant del sector pares d’alumnes del CEIP Mare de Déu 
de Montserrat, que s’incorpora a les 18:20h 
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. 
Sr. Jordi Zanca Soler, representant del sector alumnes de les Escoles Fonlladosa 
Sra. Ana Moreno Luque, representant del sector personal d’administració i serveis del CEIP 
Marià Cubí i Soler, que s’incorpora a les 18:15h 
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. 
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. Josep Maria Lasheras Horno i el Sr. Francesc 
Calvet Esteban, així com la Sra. Maria Gómez directora de la Llar d’Infants Municipal 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència la Sra. Neus Serra Bosch, Marta-Sara Suñé 
Garcia, Ana Sedas Cárdenas, Gemma Turon Martínez, Antonio Palacios Rubio, Arnau Collado 
Cubero i Martí Sierra Marcos. 
 
Hi assisteix 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 
11.05.2010. 
2n.- Informació sobre el Circuit de Prevenció de le s Mutilacions Genitals Femenines. 
3er.- Proposta de la Comissió Permanent de dies de lliure disposició dels centres pel 
curs 2011-2012. 
4rt.- Informació sobre el procés de preinscripció d el curs 2011-2012 
5è.- Precs i preguntes.  
 
 
1er.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordi nària del plenari celebrada el dia 
11.05.2010. 
 
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 11 de maig de 2010,  junt amb la 
convocatòria per a la sessió del dia d’avui. 
 
Els membres del Consell prenen raó de l’acta del Plenari del Consell Escolar Municipal celebrat 
el dia 11 de maig de 2011. 
 
2n.- Informació sobre el Circuit de Prevenció de le s Mutilacions Genitals Femenines 
(MGF). 
 
Aquest punt de l’ordre del dia és exposat per la Sra. Maite Mateu, Tècnica Intermunicipal 
d’Immigració i la Sra. Nàdia Ebrahim Olivella, agent de la Policia Local de Malgrat de Mar. 
 
Informen als presents que el Ple de l’Ajuntament de Malgrat de Mar va aprovar aquest circuit i 
que aquest va ser enviat a tots els centres escolars. Tanmateix ofereix visitar els claustres de 
professors de cadascuna de les escoles, en el cas d’estar interessats en aprofundir o conèixer 
aspectes concrets. Aquest circuit s’emmarca en el Protocol d’actuacions per prevenir la 
mutilació genital femenina, elaborat per la Generalitat de Catalunya - Secretaria per a la 
Immigració 
 
Fan una exposició al Plenari del Consell Escolar Municipal sobre els principals continguts 
d’aquest Circuit. 
 
La Sra. Mateu explica que s’entén com a mutilació genital femenina aquelles pràctiques que 
impliquen l’extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions  als 
òrgans genitals de les dones per raons culturals, religioses o d’altres amb finalitat no 
terapèutica. 
 
Es practica a 26 països de l’Àfrica Subsahariana i a algunes zones del Sud-est asiàtic, Estats 
Units, Canadà i Europa. 
 
La mutilació és una dada que no es recull a la història clínica.  
 



 
És una pràctica cultural que es realitza en el context d’una comunitat i d’un grup, que la justifica 
basant-se en creences errònies des de molts diversos àmbits: costum i tradició, control de la 
sexualitat, funcions reproductives, raons d’higiene, raons d’estètica o motius religiosos.  
 
Es parla de MGF de tipus I, II, III o IV en funció del tipus d’intervenció que es practiqui. 
 
La MGF produeix complicacions tant a curt com a llarg termini. 
 
Destaquen la importància del paper dels mestres o tutors pel que fa a la detecció d’indicadors 
de sospita que puguin fer activar el protocol. Destaquen la importància d’aquesta informació de 
primera mà i de la importància de la col·laboració amb la Policia Local en el cas de conèixer 
viatges d’aquestes menors al país d’origen. 
 
El protocol s’estructura en 3 nivells.  
 
Nivell 1: Informació i sensibilització 
 
Nivell 2: Quan es té coneixement que la menor té previst viatjar al seu país d’origen. Es 
comunicarà a l’ABS (pediatria i serveis socials). Els pares signen un compromís de no 
mutilació. Es fa una revisió dels genitals abans i després del viatge. 
 
Nivell 3: Intervenció en cas de sospita. En aquest nivell l’objectiu és evitar el viatge. En funció 
del temps disponible abans del viatge es realitzarà una entrevista amb el/la Treballador/a Social 
de l’ajuntament, es demanarà la col·laboració a Mossos d’Esquadra o a la Policia Local, es 
demanarà la col·laboració d’una mediadora del país d’origen o bé es tramitarà directament una 
denúncia a la Fiscalia amb l’objectiu d’aconseguir una retirada dels passaports. En cas de 
necessitat d’intervenció urgent es visita el domicili i es tramita la denúncia a la Fiscalia. 
 
A Malgrat de Mar, fins al moment no s’ha activat el protocol, però sí que es té constància de 
nenes mutilades. 
 
És un delicte penal per tant s’ha d’activar la denúncia. 
 
La Sra. Carme Aubanell conclou manifestant que l’escola és un agent important en la detecció 
de possibles casos, tant pel que fa a coneixement de viatges al país d’origen d’aquestes 
menors com pel que fa a la detecció de canvis en l’actitud d’aquestes que puguin fer sospitar. 
 
El Sr. Rodríguez pregunta quin és el paper que juga l’islam en aquest tema. 
 
La Sra. Mateu respon que de la interpretació que en faci l’Imam. 
 
La Sra. Ebrahim afegeix que el llibre de l’Alcorà no parla de mutilacions. 
 
El Sr. Gómez pregunta si ha Malgrat s’ha gestionat aquest protocol. 
 
La Sra. Mateu respon que no s’ha començat. 
 
El Sr. Ragull pregunta a quines edats es realitzen aquestes pràctiques. 
 
La Sra. Ebrahim respon que dels 4 als 7 anys, segons t’ètnia. A Tordera es va detectar el cas 
d’un nadó. D’altres vegades es dóna fins els 8 anys. 
 
El Sr. Gómez exposa que creu que és important tenir aquests coneixements i el treball en xarxa 
i pregunta per l’experiència de Pineda. 
 



 
La Sra. Mateu respon que es va iniciar com aquí, amb el treball de l’Àrea Bàsica de Salut, 
Serveis socials, el Consell Escolar Municipal, els claustres de professors, sessions a la 
comunitat, grups de dones,... 
 
La Sra. Ebrahim exposa que en grups de dones hi ha molt de silenci i que per properes 
generacions és important que ho tinguin fàcil per explicar-ho i posar-hi solució. Ara mateix no 
estan obligat a fer res més que posar-ho en alerta. De vegades s’han trobat amb casos de 
nenes que amb 13 anys diuen que se’n van i que no tronaran i després tornen casades per fer 
el reagrupament familiar. 
 
La Sra. Aubanell comenta que els pediatres si detecten un cas actuen, que amb l’Associació 
d’Immigrants s’han fet xerrades informatives. Considera que la comunitat educativa cal que 
col·labori i intervingui. 
 
La Sra. Ebrahim informa que es donen casos de mares que porten les filles a Barcelona per 
realitzar aquestes mutilacions. En aquests casos la mare no serà penada, però la senyora que 
cobra per practicar la mutilació sí. 
 
La Sra. Mateu posa de manifest que les famílies amb les que s’ha pogut fer un treball preventiu 
sovint decideixen no mutilar. 
 
El Sr. Latorre exposa que creu que és més interessant el tema de l’avortament per tractar a 
nivell d’escola. 
 
La Sra. Mateu exposa que el tema de la mutilació és important tractar-lo i treballar-lo per les 
complicacions que a nivell de salut pot produir en les nenes i que mutilació i avortament són 
dos conceptes diferents amb enfocaments diferents. 
 
3er.- Proposta de la Comissió Permanent de dies de lliure disposició dels centres pel 
curs 2011-2012. 
 
La Sra. Puignou informa que la proposta de dies de lliure disposició pel curs 2011/2012 de la 
Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal reunida en data 09.03.2011 seria: 
 

• 31 octubre  2011 (dilluns) 
• 5 desembre 2011 (dilluns) 
• 30 abril de 2012 (dilluns) 
 

Aquesta proposta de dies queda subjecta als possibles canvis que marqui el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya pel que fa al calendari escolar, i recorda que 
caldrà que aquests 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 2011/2012. 
 
4rt.- Informació sobre el procés de preinscripció d el curs 2011-2012 
 
La Sra. Aubanell  informa que les dades de preinscripció provisionals a dia d’avui són:  
 
EI 3: 200 places i 193 preinscripcions. 
 
1er ESO: 240 places, de les quals queden vacants 22. 
 
Per altra banda, bona part d’aquestes accediran a l’opció de centre escolar escollida com a 
primera opció. 
 



 
Aquestes dades el que reflecteixen és que el municipi cobreix la demanda d’escolarització pel 
curs 2011/2012. 
 
5è.- Precs i preguntes.  
 
La Sra. Gibert informa que aquest proper divendres s’inicia el període de preinscripció pel curs 
de preparació per presentar-se a l’examen lliure per obtenir el Graduat ESO. 
 
Informa que el curs passat van ser 8 els alumnes que finalment van aprovar l’examen. 
 
Pel curs vinent les inscripcions seran la segona quinzena de setembre. 
 
Pel que fa a la Llar d’Infants Municipal la Sra. Aubanell informa que pel curs 2011/2012 
s’obriran les 7 aules amb un total de 102 alumnes, que és la capacitat màxima autoritzada de la 
Llar d’Infants Municipal Els Fesolets. 
 
La Sra. Aubanell informa a tots els membres de plenari que aquest és l’últim Consell Escolar 
Municipal de la legislatura en la que ha estat Regidora d’Educació. 

 
I quan són les dinou hores i cinc 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 
 
 


