
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUN ICIPAL -  
CONSELL EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR  
 
A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 30 de juny de 2008, quan són les divuit hores, a la 
Sala d'Actes de l'Ajuntament, prèvia convocatòria per aquest dia, es reuneixen els 
membres del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu de Malgrat, a l’objecte de 
celebrar sessió ordinària. 
 
HI ASSISTEIXEN 
 
Sra. Mª Carme Aubanell i Serra, Regidora d’Educació, que presideix l’acte. 
Sra. Ana Vega Raya, com a titular del grup polític PPC. 
Sr. Valentín Rodríguez Baltasar, com a titular del grup polític PSC. 
Sra. Sandra Altafulla Climent, com a titular del grup polític CIU. 
Sra. Montserrat Verdura Alavedra, com a titular del grup polític ERC. 
Sr. Josep Maria Lasheras Horno, com a titular del grup polític ICV-EA. 
Sra. Amparo Tudela Galbis, com a representant titular del professorat de l’IES Ramon 
Turró i Darder. 
Sra. Lluïsa Forroll García, com a representant titular del professorat de les Escoles 
Fonlladosa.   
Sra. Ana Sedas Cárdenas, com a representant titular dels pares d’alumnes de l’IES 
Ramon Turró i Darder. 
Sra. Núria Pérez Castillo, com a representant titular dels pares d’alumnes del CEIP 
Marià Cubí i Soler 
Sra. Marta Vázquez Camps, com a representant titular dels pares d’alumnes del col·legi 
Sant Pere Chanel. 
Sra. Ana Moreno Luque, com a representant del personal d’administració i serveis del 
CEIP Marià Cubí i Soler. 
Sr. Joaquim Onna Garriga, com a representant del personal d’administració i serveis de 
les Escoles Fonlladosa. 
Sr. Josep Ragull i Bachiller, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
de les Escoles Fonlladosa. 
Sr. José Rodríguez Sotillo, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
del col·legi sant Pere Chanel. 
Sr. Francesc Calvet Esteban, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
del col·legi Vedruna 
Sr. Jaume Carles Frisuelos, com a representant titular de directors i titulars dels centres 
de l’IES Ramon Turró i Darder. 
 
La Sra. Blanca Gàllego Oliva, representant titular de directors i titulars dels centres del 
CEIP Mare de Déu de Montserrat s’incorpora a les 18:40h 
 
Amb l’assistència, també, de la Sra. Núria Pérez, com a representant de la Llar d’Infants  
Municipal, i la Sra. Núria Gibert Lluís, com a representant de l’Escola d’Adults Municipal.  
 
Amb l'assistència, també, de la secretària del Consell, Sra. Marta Puignou Hernández, que 
dóna fe de l’acte. 



 
 
Oberta la sessió per la Presidència, i després de comprovar l'existència de quòrum 
d'assistència necessària perquè pugui ésser iniciada, dóna la benvinguda a tots els presents, 
procedint seguidament a la lectura de l’ordre del dia de la sessió: 
 
 ORDRE DEL DIA:  
 

1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinària del plenari celebrada el 12 
de febrer de 2008 

2. Informació del calendari escolar del curs 2008-2009 
3. Projecte d’aula oberta: presentació i aprovació, si s’escau 
4. Precs i preguntes 

 
 
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ANTERIOR SESSIÓ ORDINÀR IA DEL 
PLENARI CELEBRADA EL 12 DE FEBRER DE 2008 
 
Havent rebut còpia de l’acta de la Sessió Ordinària del Consell Escolar Municipal- Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 12 de febrer de 2008, junt amb la 
convocatòria per a la sessió del dia d’avui, i després de la intervenció del Sr. Josep Maria 
Lasheras en la que sol·licitava la conveniència d’incloure en futures actes aquelles 
persones que han excusat la seva assistència, 
 
El Plenari del Consell per ASSENTIMENT dels DIVUIT MEMBRES assistents, 
APROVEN l’acta de la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal-Consell 
Educatiu de Malgrat de Mar celebrada el passat 30 de juny de 2008. 
 
 
2.- INFORMACIÓ DEL CALENDARI ESCOLAR DEL CURS 2008- 2009 
 
La Presidenta del Consell informa als membres del Consell que el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya va publicar en l’ORDRE EDU/228/2008, de 
14 de maig el calendari escolar del curs 2008/2009 per als centres educatius no 
universitaris.  
 
Informa també que l’article 7 fa referència a que els consells escolars municipals  
seleccionaran els dies de lliure disposició que convindria que adoptessin tots els centres 
del municipi, i que en aquest sentit la Comissió Permanent proposava establir com a 
dies de lliure disposició per al curs 2008-2009 els següents: 3 de novembre de 2008, 23 
de febrer de 2009 i 4 de maig de 2009. 
 
La Secretària del Consell passa tot seguit a informar que el Departament d’Educació 
estableix per al curs 2008-2009 que l’inici de les classes serà el dia 15 de setembre de 
2008, a excepció de les aules de formació de persones adultes que s’iniciaran el 22 de 
setembre i que totes finalitzaran el dia 23 de juny. Informant tot seguit del calendari de 
vacances i dies festius aprovat pel Departament d’Educació pel curs 2008-2009 
incloent-hi el dia 5 de desembre de 2008 com a Festa Local de Malgrat de Mar. 



 
 
3. PROJECTE D’AULA OBERTA: PRESENTACIÓ I APROVACIÓ,  SI S’ESCAU 
 
La Presidenta del Consell dóna la paraula al Sr. Jaume Carles, director de l’IES Ramon 
Turró i Darder, per tal de donar a conèixer als membres del consell el projecte d’Aula 
Oberta. 
 
El Sr. Jaume Carles informa que és un projecte consensuat per totes les escoles de 
secundària de Malgrat junt amb l’Ajuntament adreçat a alumnes que cursen 2n cicle 
d’ESO i que tenen dificultats per acreditar aquests estudis. Informa que el perfil 
d’aquests alumnes seria de més de 15 anys i amb alt risc de fracàs escolar que precisen 
d’una oferta educativa alternativa orientada a facilitar la promoció professional, 
educativa i personal. Que els alumnes seran seleccionats a proposta dels centres 
educatius amb el vist i plau dels propis alumnes i de les seves famílies. 
 
Informa al plenari que s’han iniciat els tràmits amb el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i que aquests són complexos. 
 
Havent parlat amb el Sr. Salvador Grijalbo (Inspector en Cap dels Serveis Territorials 
del Maresme Vallès Oriental) aquest els va informar que entre la documentació que cal 
enviar per iniciar els tràmits de la creació d’un conveni estaria: 
 - Vist i plau dels Consells Escolars de cadascun dels centres 
 - Acord del Ple municipal, tot i que no havien explicitat en quins termes. 
Informa, també, que la distribució d’hores serà de 12 hores d’estada en el centre 
col·laborador i 18 hores d’estada al centre de referència. 
 
El Sr. Jaume Carles fa una breu explicació sobre característiques del projecte: El 
Departament d’Educació insisteix en que les empreses han de tenir clar que seran 
estades formatives, no pràctiques; i que han de basar-se en l’aspecte formatiu; cada 
centre proposarà un referent per fer el seguiment a través d’un quadern de seguiment; 
els alumnes seran proposats pel centre educatiu i podran causar baixa del projecte si no 
hi ha un grau òptim d’aprofitament, existeix un projecte similar a Tordera anomenat 
“Projecte Riu”, que el conveni definitiu el redacten els Serveis Centrals del 
Departament d’Educació, no els Serveis Territorials, que el Sr. Grijalbo ha parlat d’una 
possible data d’inici del projecte durant el segon trimestre del curs 2008-2009 i que això 
significa que caldrà fer la planificació del curs 2008-2009 tenint en compte el projecte 
Aula Oberta, tot i no estar aprovat el conveni. 
 
La Presidenta comenta que parlarà amb el Sr. Grijalbo per tal de confirmar quin és el 
text que hauria d’aprovar el Ple de l’ajuntament, per altra banda proposa que les 
AMPA’s es puguin involucrar en la tasca d’informar a les empreses de les 
característiques del projecte. 
 
La Sra. Ana Vega informa que ha proposat una primera trobada als empresaris, que 
podria ser al mes de juliol i que seria convenient poder enviar informació sobre les 
condicions del projecte abans de la reunió. Té constància que podrien estar interessats 
hotels, perruqueries, botigues, restaurants. 



 
 
El Sr. Josep Ragull proposa que les estades formatives puguin realitzar-se en serveis de 
l’Ajuntament. 
 
La Presidenta puntualitza que caldria que fossin tasques exemptes de risc i que no es 
desenvolupessin a la via pública. 
 
La Presidenta, a la qüestió plantejada per la Sra. Marta Vázquez sobre la cobertura legal 
per part de les empreses, informa que el que se signa és un conveni amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que existeix un document signat entre 
l’empresa i l’Ajuntament avalat pel Departament d’Educació que és qui avala aquest 
projecte dient que és un projecte formatiu, d’estades formatives. No s’hi involucra el 
Departament de Treball. Hi ha un buit legal en aquest aspecte, però avalat pel conveni 
signat entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació, i que això no ha de comportar 
cap problema. 
 
El Sr. Jaume Carles puntualitza que no és un projecte aïllat, sinó que s’està duent a 
terme a municipis de la zona com Tordera, Sant Celoni, Canet, Arenys de Munt,...  
 
La Presidenta confirma, a la pregunta de la Sra. Lluïsa Forroll, que la data prevista 
d’inici del projecte, segons les converses mantingudes amb el  departament d’Educació 
serà el segon trimestre del curs 2008-2009, i que des de l’Ajuntament es treballarà per 
intentar agilitar-ne els tràmits. 
 
La Presidenta del Consell informa als membres del consell que es concretaran amb el 
Departament d’Educació quins són els passos necessaris a seguir per tal de promoure la 
signatura d’aquest conveni i que de forma simultània s’iniciaran els contactes amb les 
possibles empreses interessades.  
 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels VINT-I-SIS MEMBRES 
assistents, APROVEN proposar al Ple de l’Ajuntament el suport al Projecte 
d’Aula Oberta “La Pilona”. 
 
 
4. PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Jaume Carles exposa que seria convenient fer un estudi sobre l’oferta de formació 
professional a Malgrat. En aquests moments l’IES Ramon Turró i Darder oferta un cicle 
formatiu de grau mig compactat per baixa matrícula.  
 
El Sr. Josep Ragull, Sr. Francesc Calvet i Sr. Jaume Carles proposen un seguit de cicles 
formatius que podrien tenir bona acollida: perruqueria, sanitari, activitats esportives, 
instal·lacions d’energia solar. 
 
La Sra. Lluïsa Forroll proposa fer un anàlisi de les opcions formatives escollides per els 
alumnes de Malgrat que trien com a opció els estudis de formació professional en 
d’altres municipis.  



 
 
La Presidenta remarca que és important que hi hagi oferta de formació professional a 
Malgrat, però tenint en compte que és ensenyament no obligatori. Proposa, de cara al 
curs vinent, crear una comissió de treball en aquest sentit dins el Consell Escolar 
Municipal amb l’objectiu de fer un anàlisi de l’oferta i la demanda de l’oferta formativa 
a Malgrat de Mar. En aquest sentit caldria que els centres aportessin dades sobre 
l’orientació professional dels alumnes dels seus centres amb una retrospectiva de 2 
cursos. 
 
El Sr. Lasheras apunta que seria important que l’oferta formativa donés sortida tant als 
nois com a les noies. 
 
El Sr. Lasheras proposa realitzar en propers cursos un acte institucional per el 
professorat que es jubili, per tal de donar prestigi a la tasca docent. 
 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, 
aixecant la sessió, estenent-se la present acta per a la deguda constància. 
 
 
LA PRESIDENTA DEL CONSELL       LA SECRETÀRIA  DEL CONSELL 
 
 
                                                  
                                                                
 
 


