
 
 
 

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

 
A la sala d’exposicions del Centre Cultural, 27 de juny de 2017, 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 
 
Sr. Francisco Jesús Márquez Carvajal, regidor 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. Ana Vega Raya, representant del grup polític municipal PPC 
Sr. Jofre Serret, representant del grup polític municipal PDeCAT 
Sra. Núria Casajuana Vives, representant del grup polític municipal CUP-PA 
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 
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. Carmen Subirana Ocaña, representant del sector de personal administració i 
servei de l’Escola Sant Pere Chanel 
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 
Sr. José Antonio Fernández Sancha, representant suplent del sector directors i titulars 
dels centres del Col·legi Sant Pere Chanel 
Sra. Mònica Herberg Busch, representant suplent 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 
Sr. Joaquim Martínez Sánchez, inspector Policia Local 
José Manuel Martínez Gómez, sots-inspector Policia Local 
 
No hi assisteixen: 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, representant del grup polític municipal ERC-AM 



Sra. Amparo Tudela Galbis, sector professorat Institut Ramon Turró i Darder 
Sra. Isabel Lorente Hurtado, sector professorat Escola Marià Cubí i Soler 
Sr. Xavier Puigdemont Fontan, sector pares Institut Ramon Turró i Darder 
Sra. Carme Mateu Brea, sector pares Escola Marià Cubí i Soler 
Sra. Tania Garcia Collado, sector pares Escoles Fonlladosa 
Sra. Ana Belén Marín Díaz, sector pares Escola Vedruna 
Sr. Pau Capo Rodríguez, sector alumnes  Institut Ramon Turró i Darder 
Sr. Víctor Sánchez Navarro, sector alumnes  Escoles Fonlladosa 
Sr. Guillermo Lasheras Tebar, sector alumnes Col·legi Sant Pere Chanel 
Sr. Marc Hernández Viladevall, sector alumnes Escola Vedruna 
Sra. Maria Victòria Garcia Gambín, personal administració i serveis Escola Vedruna 
Sra. Isabel Creus Moreno, directors i titulars del centres de l’Escola Marià Cubí i Soler 
Sra. Núria Gibert Lluís, directora de l’Escola Municipal d’Adults 
 
Hi assisteix la Sra. Marta Puignou Hernández, tècnica auxiliar d’educació, que actúa com 
a secretària. 
 
Comprovada l'existència de quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, 
el president obre la sessió, donant la benvinguda a tots els presents, fa una explicació del 
funcionament del debat i demana a cadascun dels membres que es presentin indicant el 
nom i cognoms i el sector al que representen, procedint seguidament a la lectura de 
l’ordre del dia de la sessió: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
2. Dades de preinscripció del curs 2017-2018 als centres escolars del municipi 
3. Informació sobre el calendari escolar i proposta dels dies de lliure disposició de 

centres pel curs 2017-2018 
4. Informació sobre l’estudi del Pla de mobilitat  
5. Proposta de creació d’una comissió de treball sobre l’actualització del Pla 

d’absentisme 
6. Precs i preguntes 
 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del  plenari celebrada el dia 14 de 
juny de 2016 
 
El Sr. Nadal puntualitza que el nom correcte pel centre Mare de Déu de Montserrat és 
Escola, no CEIP 
 
Un cop feta aquesta esmena a 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 celebrada el passat 14 de juny de 2016. 
 
2n.- Dades de preinscripció del curs 2017-2018 als centres escolars del municipi 
 
Els directors o representants de cada centre informen del nombre de matrícules a EI3 i 
1r d’ESO: 
 
A Educació Infantil 3: 
 

o Escola Marià Cubí i Soler: 22 inscripcions 
o Escola Mare de Déu de Montserrat: 33 inscripcions 
o Col·legi Sant Pere Chanel: 37 inscripcions 
o Escoles Fonlladosa: 25 inscripcions 
o Escola Vedruna: 61 inscripcions 



 
 
 
 
 
 
A 1r d’ESO: 
 

• Institut Ramon Turró i Darder: 87 preinscripcions 
• Escola Vedruna: 16 preinscripcions 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 9 preinscripcions 
• Escoles Fonlladosa: 5 preinscripcions 

 
 
3r.- Informació sobre el calendari escolar i propos ta dels dies de lliure disposició  
    de centres pel curs 2017-2018 
 
El Sr. Márquez informa del calendari escolar pel curs 2017-2018, segons l’ORDRE 
ENS/108/2017, d’1 de juny, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-
2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya: 
 

• Data d’inici de les classes: 12 de setembre de 2017 
• Data de finalització de les classes: 22 de juny 2018 
• Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018 
• Vacances de Setmana Santa: del 24 de març al 2 d’abril de 2018 

 
Així mateix, informa que la proposta de dies de lliure disposició pel curs 2017-2018 de 
la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal seria: 
 

• 13 d’octubre de 2017 
• 12 de febrer de 2018 
• 30 d’abril de 2018 
• 21 de maig de 2018 

 
El Sr. Ragull afegeix que el dia 7 de desembre de 2018 és el dia de festa local aprovat 
per l’ajuntament.  
 
El Sr. Carles informa que la data d’inici de les classes a l’Institut Ramon Turró i Darder 
serà el dia 14 de setembre, tal com es preveu a l’ORDRE ENS/108/2017. 
 
4t.- Informació sobre l’estudi del Pla de mobilitat   
 
El Sr. Martínez informa que en aquests moments s’està treballant en la redacció del 
Pla de Mobilitat, que inclourà una proposta de Camins Escolars. El Pla de Mobilitat 
serà lliurat per l’empresa que l’està elaborant, a finals de juny. 
Dins del projecte de Camins Escolars es podran establir zones segures i zones de 
concentració. A més s’estudia d’on venen els alumnes que es desplacen fins els 
centres educatius permetent obtenir un estudi dels desplaçaments. Remarca la 
importància que té el disseny de l’urbanisme en relació a la mobilitat. 
 
El Sr. Nadal qüestiona que Malgrat estigui habilitada pels vianants. 



 
El Sr. Márquez comenta que caldrà implementar-lo en fases. 
 
El Sr. Ragull proposa que les escoles incideixin en el canvi de costums necessari que 
haurien de fer la famílies per facilitar la mobilitat. 
 
El Sr. Martínez proposa redactar un document i facilitar-lo als centres educatius per tal 
que ja facin incidència en aquest aspecte a les reunions de famílies que es tenen a 
principi de cada curs. 
 
El Sr. Nadal demana voluntat política en aquest sentit. 
 
El Sr. Márquez conclou aquest punt fent un resum dels aspectes abordats: 
 

o La Policia Local facilitarà als centres educatius una circular per les famílies 
sobre els Camins Escolars. 

o L’Ajuntament rep la proposta del Consell Escolar Municipal d’incloure en el 
pressupost general 2018 una partida per implementar els Camins Escolars que 
inclogui la participació. 

 
El Sr. Ragull proposa reforçar aquests aspectes mitjançant les activitats d’Educació 
Viària que la Policia Local ofereix als centres educatius. 
 
 
5è.- Proposta de creació d’una comissió de treball sobre l’actualització del Pla 
d’absentisme 
 
El Sr. Márquez exposa la preocupació que li han traslladat els centres educatius sobre 
la necessitat de treballar l’absentisme escolar. 
 
El Sr. Serret indica que la coordinadora de Serveis Socials ha assistit a una formació 
en aquest sentit, que planteja la participació dels diferents agents implicats, i que està 
previst crear un grup de treball a nivell tècnic per revisar i crear un nou protocol 
d’actuació. Paral·lelament, es crearia una taula de treball/seguiment d’aquest tema per 
part del Consell Escolar Municipal. 
 
A les intervencions del Sr. Jaume Carles i la Sra. Herberg, en les que posen de 
manifesta que els casos greus d’absentisme tenen a veure amb casos que tenen un 
seguiment de Serveis Socials, però que són conscients que els professionals d’aquest 
departament estan desbordats i que cal incrementar els recursos humans per poder 
donar sortida al volum de casos amb els que treballen; el Sr. Serret respon que hi ha 
un desbordament pel que fa al volum de feina al departament de Serveis Socials, i que 
ja s’han posat en marxa un seguit de mesures que inclouen l’increment d’hores 
d’atenció psicològica, la contractació d’una nova treballadora social i la incorporació 
d’un nou educador/a social. 
 
El Sr. Nadal proposa la inclusió del CAP a la taula de treball sobre absentisme. 
 
El Sr. Jaume Carles apunta que és conscient que la Llei ARSAL ha condicionat el 
desenvolupament de les plantilles de personal a l’ajuntament. Sol·licita que a les 
comissions socials es comuniquin les decisions que des de Serveis Socials es prenen 
sobre els alumnes dels centres. 
 
La Sra. Adrogué exposa que s’han incrementat els casos d’absentisme a les etapes 
d’Educació Infantil i Primària. 



 
 
 
 
La Sra. Forroll apunta que l’increment de l’absentisme es veu reforçat tan per les 
dificultats que per alguns alumnes suposa el retorn al centre escolar, com per la 
comoditat que suposa, per d’altres, el fet d’estar a casa sense anar a l’escola. 
 
La Sra. Casajuana planteja la pregunta de si l’escola té alguna responsabilitat en els 
casos d’absentisme i la necessitat de crear espais familiars per treballar aspectes 
educatius amb les famílies. 
 
El Sr. Carles comenta que els centres han de tenir protocols de prevenció i actuació 
davant el bulling i planteja la necessitat de que una ordenança obligui a les famílies a 
complir amb la seva funció parental d’obligació de l’escolarització dels seus fills. 
 
El Sr. Márquez resumeix els acords presos en aquest punt:  

o Cal incrementar els recursos humans de serveis socials. 
o Es treballarà en la redacció d’un nou pla d’absentisme que inclogui a les 

famílies i el treball des de la detecció precoç. Aquest serà redactat per una 
comissió tècnica que inclogui al personal designat per Serveis Socials, 
Educació, l’EAP, personal dels centres educatius especialitzat i l’inspector/a del 
departament d’ensenyament i el personal designat pel CAP Malgrat. 

 
 
6è.- Precs i preguntes 
No es formula cap prec ni pregunta 
 

 
I a les vuit de la tarda, el Sr. president aixeca la sessió i la dóna per finalitzada, 
estenent de tot això la present acta per a la deguda constància.  
 
 
 
El president del Consell Escolar Municipal                       La secretària 
 
 
 


