
 

 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
A la sala d’exposicions del Centre Cultural, a 9 de juny de 2015, quan són les divuit 
hores, 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 
Sr. Jordi Medina Moya, representant de ICV-EUiA-E 
Sr. Jofre Serret Ballart, representant de CIU 
Sra. Anna Maria Anglada Mas, representant d’ERC-AM 
Sra. Amparo Tudela Galbis, representant del sector professorat de l’IES Ramon Turró i 
Darder 
Sra. Isabel Lorente Hurtado, representant del sector professorat de l’Escola Marià Cubí 
i Soler 
Sra. Georgina Girons Torres, 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 pares de l’Escola Vedruna 
Sra. Ester Martínez Tarrés, representant del sector alumnes de l’IES Ramon Turró i 
Darder 
Sra. Carme Mateu Brea, representant del sector alumnes de l’Escola Marià Cubí i 
Soler 
Sra. M. Teresa Sánchez Méndez, representant del sector pares del Col·legi Sant Pere 
Chanel 
Sra. Ana Belén Marín Díaz, representant del sector pares de l’Escola Vedruna 
Sr. Marc Hernández Viladevall, representant del sector alumnes de l’Escola Vedruna 
Sr. Toni Pérez Ortega, representant del sector de personal administració i servei de 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat 
Sra. Maria Victòria García 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, representant del sector directors i titulars dels 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 
Sr. Maria Antònia Pelegrín, representant del sector directors i titulars dels centres del 
Col·legi Sant Pere Chanel 
 



No hi assisteix, justificant la seva absència el Sr. Francesc Calvet Esteban, representant 
del sector directors i titulars de l’Escola Vedruna 
 
No hi assisteixen, sense justificar la seva absència la Sra. Ana Vega Raya, la Sra. 
Maria Hornos, el Sr. Màrius Albert Gómez Cazorla, el Sr. José M. Gonzalez Muñoz, el 
Sr. Francesc Puga Gómez, el Sr. Cristian Antonio López Cano, el Sr. Guillermo 
Lasheras Tebar, la Sra. Carmen Subirana Ocaña. 
 
Hi assisteix la Sra. Raquel García Guillén, auxiliar administrativa, que actua com a 
secretària en funcions. 
 
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:  
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del plenari celebrada el dia 3 de juny de 
2014 
 
2n.- Informació sobre el procés de preinscripció del curs 2015-2016 al municipi 
 
3r.- Informació sobre el calendari escolar del curs 2015-2016 i proposta dels dies de 
lliure disposició dels centres 
 
4t.- Informació sobre l’aplicació de l’acord de l’ús dels mòbils als centres educatius 
 
5è.- Informació sobre els projectes d’obres i de conservació i millora dels centres 
educatius públics i de titularitat municipal 
 
6è.- Informació sobre els “Cursos de preparació per la prova d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mig i Superior” oferts per l’Escola Municipal d’Adults el curs 2014-
2015 i 2015-2016 
 
7è.- Informació sobre el projecte Aula Oberta La Pilona 
 
8è.- Informació sobre el Projecte GR Malgrat 
 
9è.- Precs i preguntes 
 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del  plenari celebrada el dia 3 de 
juny de 2014 
 
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 celebrada el passat 3 
de juny de 2014.  
 
2n.- Informació sobre el procés de preinscripció de l curs 2015-2016 al municipi 
 
El Sr. Ragull informa del nombre d’alumnes preinscrits pel curs 2015-2016 a P3: 
 

• Escola Mare de Déu de Montserrat: 36 preinscripcions 
 



 

 
 
 
 

• Escola Marià Cubí i Soler: 24 preinscripcions 
• Escola Vedruna: 36 preinscripcions 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 30 preinscripcions 
• Escoles Fonlladosa: 31 preinscripcions 

 
A 1r d’ESO: 
 

• Institut Ramon Turró: 91 preinscripcions 
• Escola Vedruna: 17 preinscripcions 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 3 preinscripcions 
• Escoles Fonlladosa: 7 preinscripcions 

 
Pel que fa al nombre de grups per cada centre seria, a P3: 
 

• Escola Mare de Déu de Montserrat: 1 grup, de 27 alumnes 
• Escola Marià Cubí i Soler: 1 grup, de 25 alumnes 
• Escola Vedruna: 2 grups, amb un total de 44 alumnes 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 2 grups, amb un total de 42 alumnes 

 
a 1er d’ESO el nombre de grups per cada centre seria: 
 

• Institut Ramon Turró: 4 grups, amb un total de 104 alumnes 
• Escola Vedruna: 2 grups, amb un total de 55 alumnes 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 2 grups, amb un total de 59 alumnes 
• Escoles Fonlladosa: 1 grup, amb un total de 33 alumnes 

 
No obstant, el Sr. Ragull menciona que aquestes dades són a confirmar, degut als 
moviments d’alumnes entre poblacions que tenen lloc en aquestes dates. 
 
3r.- Informació sobre el calendari escolar del curs  2015-2016 i proposta dels dies 
de lliure disposició dels centres 
 
El Sr. Ragull informa del calendari escolar pel curs 2015-2016, segons l’ORDRE 
ENS/59/2015, de 26 de març, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-
2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya: 
 

• Data d’inici de les classes: 14 de setembre de 2015 
• Data de finalització de les classes: 21 de juny 2016 
• Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016 
• Vacances de Setmana Santa: del 19 al 28 de març de 2016 

 
Així mateix, informa que la proposta de dies de lliure disposició pel curs 2015-2016 de 
la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal seria: 
 

• 2 de novembre de 2015 
• 5  i 8 de febrer de 2016  
• 29 d’abril 2016 
• 2 de maig de 2016 

 



El Sr. Ragull matisa que el calendari 2015-2016 inclou 5 dies de lliure disposició, i no 
4, perquè una de les festes locals cau fora del calendari lectiu, tal com es recull a 
l’esmentada ORDRE. 
 
Tanmateix, comunica que s’ha intentat repartir aquests dies de lliure disposició per fer 
una parada cada 4 setmanes, més o menys. 
 
La Sra. Mora comenta que la Comissió Permanent va acordar aquests dies, perquè 
així tots els centres escolars facin les mateixes festes. També recorda, que la proposta 
dels dies s’ha d’enviar a la Generalitat per la seva aprovació. 
 
El Sr. Ragull informa que el termini per comunicar aquesta informació a la Generalitat 
finalitza el dia 19 de juny. 
 
4t.- Informació sobre l’aplicació de l’acord de l’ú s dels telèfons mòbils als 
centres educatius 
 
La Sra. Mora comenta que es va mantenir una reunió amb els centres educatius del 
municipi, en la que també hi va participar la Policia Local de Malgrat per tractar el tema 
de l’ús del mòbils als centres, i fa una valoració molt positiva dels resultats obtinguts. 
 
Comenta que la població de Malgrat de Mar ha sigut pionera en l’adopció de mesures 
d’aquests tipus. 
 
La Sra. Pelegrín aclareix que la prohibició de l’ús dels mòbils es refereix als alumnes, 
no al personal docent, ja que aquest l’utilitza molt sovint com a instrument en la seva 
feina i a nivell personal. Comenta, també, que el fet de que tots els centres estiguessin 
d’acord en adoptar aquest tipus de mesura ha estat molt positiu. 
 
5è.- Informació sobre els projectes d’obres i de co nservació i millora dels 
centres educatius públics i de titularitat municipa l 
 
El Sr. Nadal comenta que es va dir que s’atorgaria a l’escola Mare de Déu de 
Montserrat un terreny per a la seva ampliació, però que no s’ha vist res. 
 
La Sra. Mora comunica que aquest terreny ja està inscrit a l’Ajuntament, però que hi ha 
hagut un retard en els tràmits.  
 
Indica que ja està fet el disseny d’aquesta ampliació, que hi ha una part de sauló i una 
altra part asfaltada, i que a l’inici del curs vinent, possiblement al setembre, ja estarà 
enllestida. 
 
El Sr. Carles comenta que, pel que fa a d’institut, hi ha hagut dues obres importants: 
acabar la teulada, i les aules prefabricades al pati de l’Avinguda Tarragona. 
 
Comenta que es té la intenció de mantenir aquest mòduls durant 10 anys, i els 
problemes d’espai deixaran d’existit amb la utilització d’aquests. 
 
Menciona que les obres que va sufragar l’Ajuntament, per la creació d’una aula 
polivalent, permet la realització del cicle formatiu d’estètica, que té molt d’èxit, ja que hi 
ha hagut 46 prescripcions quan l’oferta és de 30 places. L’ampliació d’espais ajuda a 
sufragar la demanda d’aquesta nova oferta. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
El cicle formatiu de perruqueria només ha tingut 20 prescripcions. 
 
El Sr. Carles segueix, i destaca que al Maresme hi ha molta demanda de FP i avisa de 
la possibilitat que, amb el temps, aquesta demanda no es cobreixi, ja que serà superior 
a l’oferta.  
 
La Sra. Mora comenta que s’ha estat lluitant amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat durant 6 anys per tenir als terrenys històrics de la Generalitat un nou 
institut, però que no s’ha aconseguit. Per tant, de moment només hi ha la solució dels 
barracons. 
 
El Sr. Ragull pregunta si hi ha molta demanda per cursar Batxillerat. 
 
El Sr. Carles respon que les prescripcions per Batxillerat ha estat fluixes, 39 
prescripcions externes i 20 internes. 
 
La Sra. Pelegrín comenta que és un any en què hi ha molta demanda de cicles 
formatius. 
 
El Sr. Carles destaca el cas de Mataró, on hi ha una demanda de cicles formatius de 
100 places per 30 vacants. 
 
El Sr. Ragull diu que això passarà aquí en uns anys. 
 
La Sra. Pelegrín comenta que, actualment, hi ha una tendència a anar a cicles 
formatius en comptes de batxillerat. 
 
El Sr. Carles sospita que els demandants que no pugin entrar a cicles formatius vagin 
cap a Batxillerat. 
 
La Sra. Pelegrín comenta que ha augmentat molt la demanda per cursar un PQPI, i 
que hi ha molt poques places. 
 
El Sr. Carles confirma que no hi ha oferta per cursar PQPI ni a Malgrat ni a la zona del 
voltant. 
 
La Sr. Mora informa de les obres de canvi de canonades i d’estructura a l’escola Marià 
Cubí. 
 
El Sr. Nadal proposa fer un estudi per evitar les filtracions d’aigua a l’escola Mare de 
Déu de Montserrat. 
 
La Sra. Mora comenta que a l’estiu es canviaren els WC de l’escola Marià Cubí. 
 
6è.- Informació sobre els “Cursos de preparació per  la prova d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mig i Superior” oferts per l’Esco la Municipal d’Adults el curs 
2014-2015 i 2015-2016 
 
La Sra. Mora comenta que la directora de l’Escola d’Adults informarà als centres 
escolars de l’oferta formativa de l’Escola d’Adults. 



 
S’ofereixen cursos de preparació per l’accés a cicles formatius de grau mitjà (GM) i 
grau superior (GS). 
 
Indica que als cursos per a l’accés als cicles de GM hi ha hagut 14 inscrits, 12 alumnes 
que s’han presentat a examen i 6 aprovats. 
 
Dels cursos d’accés a GS, hi ha hagut 17 inscrits, 15 alumnes que s’han presentat a 
examen i 8 aprovats. 
 
Dels cursos per obtenir el Graduat en ESO, hi ha hagut 11 inscrits, 10 alumnes que 
han anat a examen i 8 aprovats. 
 
Que durant el curs vinent es segueix oferint aquest cursos de preparació per a cicles.  
 
Així mateix, comenta que quan es va reunir la Comissió Permanent es va sol·licitar 
informació i publicitat d’aquesta formació. 
 
Informa que el dia 22 de juny hi ha dues sessions informatives, una a les 17h per a 
informar sobre els cursos de GM-GES, i a les 18h cursos de GS. 
 
Així mateix, la publicitat es farà mitjançant les escoles i la ràdio. 
 
Per altra banda, dimarts 16 de juny a les 10 h, hi ha programada la jornada de portes 
obertes de l’Escola d’Adults. 
 
Del 25 al 30 de juny es portaran a terme les preinscripcions amb prova de nivell per 
aquests cursos, i del 2 al 4 de setembre es portarà a terme el segon període de 
preinscripcions. 
 
Els assistents demanen que se’ls envii un correu amb aquesta informació. 
 
Per últim, la Sra. Mora comenta els bons resultats d’aprovats obtinguts en aquests 
cicles. 
 
7è.- Informació sobre el projecte Aula Oberta La Pi lona 
 
La Sra. Mercè Mora destaca i valora molt positivament la tasca d’aquest projecte, hi ha 
hagut un 90% d’aprovats. 
 
La Sra. Pelegrín comenta que els alumnes que acaben el compromís d’aquest 
projecte, aproven. 
 
La Sra. Mora comenta que amb aquest projecte els alumnes descobreixen nous oficis, 
i que els ajuda a entrar en contacte amb el món laboral. 
 
La Sra. Pelegrín destaca que molts alumnes que han participat en aquest projecte han 
acabat treballant. 
 
El Sr. Ragull pregunta si pel curs vinent hi ha garanties de que es torni a portar a terme 
aquest projecte. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
La Sra. Mercè Mora respon que sí que es farà. 
 
El Sr. Ragull comenta que es corre el perill de si es baixa l’edat, desaparegui el 
projecte. De moment aquesta edat no es baixa, cosa que permet no sortir del sistema 
educatiu i la possibilitat de fer després cicles formatius. 
 
Així mateix, el Sr. Ragull demana que es traspassi, a qui substitueixi la regidora Mercè 
Mora, la importància d’aquest projecte i sol·licitar que es porti a terme durant 2 anys 
més. 
 
8è.- Informació sobre el Projecte GR Malgrat 
 
La Sra. Mora comenta que el projecte GR és un projecte educatiu que va sorgir de 
l’institut arran d’una conversa sobre la necessitat de reforç escolar fora de l’aula que 
requereixen alguns alumnes. 
 
L’inici d’aquest projecte va tenir lloc fa tres anys, d’aquests, un, va estar parat degut a 
que no s’havia aprovat el pressupost municipal. 
 
En aquest projecte treballen conjuntament tres àmbits: l’escola, l’ajuntament i les 
famílies amb la seva part de coresponsabilitat.  
 
El projecte, que s’ha anat construint amb el temps, és per tot el curs escolar i es 
preveu que es vagi ampliant. 
 
La Sra. Creus afirma que aquest projecte està funcionant molt bé. Que s’ha fet un 
procés per veure com es podria millorar i destaca la importància de la implicació de la 
família. Es treballa a tres bandes: mestres, nens i famílies. 
 
La Sra. Mora destaca que en aquest projecte es treballen les emocions, les habilitats 
escolars, el reforç escolar, i es fan tallers de pares, entre d’altres. Es treballa caps de 
setmana i amb nens de 13 a 18 anys. 
 
La Sra. Creus comenta que treballar les habilitats emocionals és molt important, ja que 
sinó l’altra part es queda incompleta. 
 
9è.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Mora s’acomiada com a presidenta del Consell Escolar Municipal, ja que el seu 
mandat acaba. 
 
Comenta que la Comissió Permanent és un model a exportar. El fet que tots els 
membres vagin a una és molt positiu. 
 
La Sra. Mora conclou donant les gràcies a la tècnica d’educació, Marta Puignou per la 
seva gran implicació i tasca durant els 4 anys de la seva legislatura. 
 
 

 



I quan són les dinou hores, la Sra. Presidenta aixeca la sessió i la dóna per finalitzada, 
estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.  
 
 
La Presidenta del Consell Escolar Municipal                  La Secretària en funcions 
 
 


