
 

 
 
 
 
 

 
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 14 de juny de 2016, 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. Sònia Viñolas Mollfulleda, Regidora d’Educació, que presideix l’acte 
Sra. Mireia Castellà Climent, representant de JxM 
Sra. Ana Vega Raya, representant de PPC 
Sra. Maria Ester Martínez Tarrés, representant d’ERC-AM 
Sra. Núria Casajuana Vives, representant de la CUP-PA 
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. 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 
Sr. Xavier Puigdemont Fontan, representant del sector pares de l’IES Ramon Turró i 
Darder 
Sra. Maria Hornos Millán, representant del sector pares de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat 
Sra. Tania Garcia Collado, representant del sector de pares de les Escoles Fonlladosa 
Sra. Ana Belén Marín Díaz, representant del sector pares 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 el Sr. Jofre Serret Ballart, 
representant de CIU, la Sra. Carme Mateu Brea representant del sector pares de 
l’Escola Marià Cubí i Soler, la Sra. Carmen Subirana Ocaña representant del sector 
personal d’administració i serveis, i els representants del sector alumnes de totes les 
escoles de la població. 
 
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:  
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
2. Dades de preinscripció del curs 2016-2017 als centres escolars del municipi 
 
3. Informació sobre el calendari escolar i proposta dels dies de lliure disposició  
    de centres pel curs 2016-2017 
 
4. Informació sobre els projectes d’obres i de conservació i millora dels centres  
    educatius públics i de titularitat municipal  
 
5. Informació sobre l’oferta formativa de l’Escola Municipal d’Adults per al curs  
    2016-2017 
 
6. Informació sobre el projecte Aula Oberta La Pilona 
 
7. Informació sobre l’aplicació del servei de mediació a les escoles 
 
8. Precs i preguntes 
 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del  plenari celebrada el dia 9 de 
juny de 2015 
 
La Sra. Ana Vega comenta que en l’acta de la sessió ordinària del plenari anterior 
apareix com no assistent a la sessió sense justificar la seva absència, confirmant que 
sí que la va justificar. Per tant, es procedeix a canviar aquesta dada. 
 
Tanmateix, el Sr. Ragull comenta respecte al punt 2 sobre Informació sobre el procés 
de inscripció del curs 2015-2016 al municipi, el nombre de grups per cada centre a P3 
a l’Escola Mare de Déu de Montserrat era de 25 alumnes i no de 27, tal com quedava 
reflectit en l’acta. 
 
Un cop fetes les esmenes 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 9 de juny de 2015. 
 
2n.- Dades de preinscripció del curs 2016-2017 als centres escolars del municipi 
 
El Sr. Ragull informa del nombre d’alumnes preinscrits pel curs 2016-2017 a P3: 
 



 

 
 
 
 

 
• Escola Mare de Déu de Montserrat: 43 preinscripcions 
• Escola Marià Cubí i Soler: 26 preinscripcions 
• Escola Vedruna: 50 preinscripcions 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 38 preinscripcions 
• Escoles Fonlladosa: 29 preinscripcions 

 
A 1r d’ESO: 
 

• Institut Ramon Turró: 104 preinscripcions 
• Escola Vedruna: 12 preinscripcions 
• Col·legi Sant Pere Chanel: 6 preinscripcions 
• Escoles Fonlladosa: 6 preinscripcions 

 
El Sr. Ragull afegeix que encara falten per tancar matrícules, fins a inicis de juliol no se 
sabrà el número exacte. 
 
3r.- Informació sobre el calendari escolar i propos ta dels dies de lliure disposició  
    de centres pel curs 2016-2017 
 
El Sr. Jaume Carles informa del calendari escolar pel curs 2016-2017, segons 
l’ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 
2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya: 
 

• Data d’inici de les classes: 12 de setembre de 2016 
• Data de finalització de les classes: 21 de juny 2017 
• Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2016 al 8 de gener de 2017 
• Vacances de Setmana Santa: del 8 al 17 d’abril de 2017 

 
Així mateix, informa que la proposta de dies de lliure disposició pel curs 2016-2017 de 
la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal seria: 
 

• 31 d’octubre de 2016 
• 7 de desembre de 2016  
• 27 de febrer de 2017 
• 2 de maig de 2017 

 
El Sr. Ragull matisa que en la setmana del 5 a l’11 de desembre de 2016, el dia 5 és el 
dia de la festa local i el dia 7 és un dia que se l’agafen de lliure elecció. Per tant, 
aquella setmana només els centres educatius treballaran el divendres. 
 
4t.- Informació sobre els projectes d’obres i de co nservació i millora dels centres  
    educatius públics i de titularitat municipal  
 
La Sra. Viñolas comenta que està previst que les obres de rehabilitació de l’Escola 
d’Adults comencin a l’estiu. Tanmateix, comenta que de l’Escola Marià Cubí i l’Escola 
Montserrat queden fases d’obres pendents encara de realitzar. Respecte això, informa 
que hi haurà en breu una reunió, una comissió, i que cada centre podrà escollir quina 
fase a prioritzar. 
 



 
5è.- Informació sobre l’oferta formativa de l’Escol a Municipal d’Adults per al curs  
    2016-2017 
 
La Sra. Gibert, directora de l’Escola Municipal d’Adults, comenta que l’oferta formativa 
de l’Escola és la mateixa que la de l’any passat, curs de graduat, curs de preparació a 
les proves d’accés a cicles de grau mitjà i superior, curs de llengua catalana... i afegeix 
que aquest any s’intentarà fer un curs d’anglès. 
 
Continua la seva intervenció informant que el període de matrícula s’inicia aquesta 
setmana que està en curs (juny) i al setembre torna a haver un altre període de 
matrícula (inicis de setembre). 
 
6è.- Informació sobre el projecte Aula Oberta La Pi lona 
 
El Jaume Carles inicia aquest punt de l’ordre del dia comentant que el projecte Aula 
Oberta La Pilona és un projecte singular adreçat a estudiants de 3r-4rt d’ESO que 
funciona força bé i inclou a tots els centres escolars.  
 
Indica que al col·legi Chanel aquest any hi ha hagut 4 alumnes inscrits i han acabat el 
curs 3. a l’Escola Fonlladosa han estat inscrits i finalitzat el curs 3 alumnes, a l’Escola 
Vedruna no hi ha hagut alumnes inscrits, i a l’Institut hi ha hagut 12 alumnes inscrits i 
que han finalitzat el curs, 8 alumnes de 3er d’ESO i 4 alumnes de 4rt d’ESO.  
 
Considera que aquest Projecte ha funcionat bé i que no es troben dificultats per tal que 
les empreses o centres puguin acollir les estades formatives del alumnes. És un 
projecte afegeix, que dóna sortida als alumnes, alumnes que d’altre forma no tindrien 
una titulació. Fa que els alumnes madurin.  
 
Comenta que està previst renovar aquest Projecte. Que des del Departament 
d’Ensenyament s’hi aposta, ja que funciona bé. 
 
La Sra. Viñolas afegeix que el Departament d’Ensenyament no farà cap canvi respecte 
aquest Projecte. 
 
El Sr. Ragull pregunta si ja s’ha presentat la sol·licitud de renovació al Departament 
d’Ensenyament. 
 
La Sra. Viñolas diu que sí, ja està presentada. 
 
La Sra. Martínez (del grup polític municipal ERC-AM) pregunta què es té en compte 
per seleccionar un alumne per aquest projecte. 
 
El Sr. Jaume Carles respon que el perfil d’alumnes del projecte és d’alumnes als que 
els hi costa molt seguir el ritme escolar i sovint es perden en la dinàmica de l’aula. Són 
alumnes que normalment no fan totes les assignatures, i que ja hi ha una adaptació de 
continguts. 
 
Segueix dient que es fan reunions per seleccionar els alumnes participants en aquest 
projecte. Es té en compte també una actitud conductual no marcada. 
 
Conclou, afirmant que els alumnes que participen en aquest projecte milloren en 
autoestima i els resultats són molt bons. 
 
 



 

 
 
 
 

 
La Sra. Pelegrín comenta que al col·legi Chanel es van inscriure 4 alumnes al projecte 
i l’han acabat 3. Va ser el propi col·legi qui va retirar a l’alumne del projecte, ja que no 
complia amb els requisits (no anava a l’empresa on li corresponia, feia les hores que 
ell mateix considerava adient i no les marcades dins del projecte...). Així mateix, la Sra. 
Pelegrín destaca que un d’aquests alumnes que han passat per el projecte ara està 
treballant en una farmàcia. Que estan molt satisfets. 
 
El Sr. Ragull segueix comentant que es fa un control dels alumnes tant des de l’escola 
com des de l’empresa.  
 
La Sra. Casajuana (grup polític municipal CUP-PA) pregunta si per a les empreses, el 
desenvolupament d’aquest projecte amb el perfil d’alumnes que té, no suposa un 
problema.  
 
El Sr. Ragull respon que els tutors van a les empreses i fan un seguiment del projecte, 
dels alumnes.  
 
La Sra. Casajuana torna a preguntar si hi ha alumnes als que se li diu que no poden 
participar en el projecte. 
 
El Sr. Jaume Carles respon que a vegades sí. Que els alumnes amb problemes 
conductuals no se’ls deixa participar. Els alumnes amb falta de conducta adequada 
són tractats dintre del centre.  
 
El Sr. Ragull afegeix que hi va haver un alumne de 3r que van haver de treure del 
projecte uns mesos perquè no complia amb l’escola. Però al final és un cas que es va 
reconduir.  
 
El Sr. Jaume Carles explica el cas d’una nena participant en aquest projecte, la mare 
de la qual plorava de l’emoció i l’alegria del gran canvi positiu que va experimentar la 
seva filla arrel d’haver-hi participat. 
 
La Sra. Castellà (grup polític municipal JxM) pregunta si es troben problemes a l’hora 
de trobar empreses que vulguin participar en el projecte Aula Oberta. 
 
El Sr. Jaume Carles diu que no. Explica que són empreses de Malgrat de Mar i que no 
són reticents a seguir continuant adherides. 
 
El Sr. Ragull comenta que cada centre escolar és qui buscar les empreses. Segueix 
dient que el Projecte Aula Oberta La Pilona està homologat per l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Sra. Vega (grup polític municipal PPC) comenta que a l’inici del projecte sí que es 
van trobar problemes per trobar empreses col·laboradores, degut a que no entenien la 
finalitat d’aquest. 
 
El Sr. Ragull diu que amb l’Aula Oberta el que es vol es oferir una altra via a l’alumne 
per a continuar formant-se. Afegeix que de fet, aquest és l’objectiu. També diu que a 
vegades és el mateix alumne qui renuncia a participar-hi. 
 



 
7è.- Informació sobre l’aplicació del servei de med iació a les escoles 
 
La Sra. Viñolas informa que la Sra. Lídia Soto de l’Ajuntament és la persona indicada 
per parlar sobre el servei de mediació als centres escolars. Que de moment s’està fent 
un esborrany que es presentarà a les escoles per a poder fer les aportacions que 
cadascú consideri adient.  
 
La Sra. Pelegrín pregunta si s’han fet actuacions des del servei. 
 
La Sra. Viñolas respon que s’han fet 3 intervencions positives. 
 
Segueix la Sra. Viñolas dient que cada escola haurà de fer les seves aportacions 
sobre aquest servei. 
 
La Sra. Casajuana pregunta com està encaminat el servei i quins són els 
col·laboradors. 
 
La Sra. Viñolas concreta que és un projecte que encara està en la fase d’esborrany i 
que al setembre es presentarà. 
 
El Sr. Ragull comenta que ara s’està utilitzant el servei de mediació general, i que de 
seguida que es tingui l’esbós del servei el faran arribar. 
 
8è.- Precs i preguntes 
 
La Sra. Casajuana pregunta com es vol avançar en matèria d’Institut, ja que per 
exemple a Sta. Susanna ja s’han reunit amb el Departament d’Ensenyament per fer un 
institut nou. 
 
La Sra. Viñolas comenta que l’alcalde va fer esmenes al pressupost pel tema de la 
situació de l’Institut a Malgrat. 
 
El Sr. Jaume Carles diu que això que comenta no arribarà a port. 
 
La Sra. Casajuana diu que ho troba molt positiu que es facin esmenes per aquest 
tema. 
 
La Sra. Vega informa que les famílies van recollir firmes per a fer un institut nou, però 
que el Departament d’Ensenyament els hi posa traves. 
 
El Sr. Jaume Carles comenta que a Sta. Susanna, les escoles tenen ràtios molt 
baixes, i que fer un Institut és complicat. Aporta la idea de que una de les escoles de la 
població actuï com a IES-Escola, però segueix amb que fer un institut no és posar 
dues aules i res més, sinó disposar d’una aula de tecnologia, una aula d’informàtica...  
Aquestes aules no són equiparables a aules d’una escola ordinària. Tot són diners, i a 
més la natalitat va a la baixa. 
 
La Sra. Casajuana pregunta com es veu el tema a Malgrat. 
 
El Sr. Jaume Carles comenta que no ho veu clar. Diu que el problema no és la voluntat 
de Malgrat, sinó de la infraestructura. 
 
El Sr. Ragull pregunta què és el s’està fent ara. 
 



 

 
 
 
 

 
El Sr. Jaume Carles respon que s’està fent perruqueria i estètica per el que correspon 
a cicles de grau mitjà, i que encara no s’ha demanat cap curs de cicles de grau 
superior. 
 
La Sra. Casajuana pregunta com es pot solucionar el tema de l’espai. 
 
El Sr. Jaume Carles comenta que a l’any 2007 ja es va proposar una ampliació. A 
més, diu que ell no hi veu el problema. 
 
La Sra. Casajuana segueix preguntant sobre el tema i diu si es podria optar a 
l’ampliació. 
 
El Sr. Jaume Carles respon que sí. Que els espais de què disposa en l’actualitat 
l’Institut no compleixen les adaptacions necessàries per a desenvolupar un cicle 
formatiu, una formació professional específica. 
 
El Sr. Ragull considera que Malgrat de Mar té mancança de cicles formatius. 
 
El Sr. Jaume Carles segueix comentant que el problema recau en l’espai. S’hauria 
d’ampliar la zona, s’hauria de traslladar el gimnàs a la planta baixa i transformar la sala 
que ocupa ara en una sala d’actes.  
 
La Sra. Casajuana pregunta si aquestes són reivindicacions del present.  
 
El Sr. Jaume Carles respon que ell no renuncia a aquesta ampliació, però que el 
Departament d’Ensenyament, quan pregunta pel tema, li dóna llargues. 
 
La Sra. Martínez (grup polític municipal ERC-AM), pregunta com ha quedat el tema del 
les preinscripcions a P3 dels centres escolars.  
 
El Sr. Ragull respon que els nens que han quedat fora de l’Escola Montserrat han anat 
a parar a l’Escola Marià Cubí i al Col·legi Chanel.  
 
El Sr. Ragull continua la seva intervenció parlant del tema dels cicles formatius. 
Considera que a la població tenen molt poca presència. Que a les poblacions del 
voltant hi ha més oferta. A Malgrat posa l’exemple no hi ha PQPI, hi hauria d’haver 
almenys un. Només hi ha un cicle formatiu que ja està al màxim d’alumnes. Segueix la 
intervenció dient que el Departament d’Ensenyament el que no farà es posar un cicle 
formatiu igual que el que té la població del costat. S’hauria de fer un cicle formatiu 
adequat a l’oferta de treball de la població. 
 
El Sr. Jaume Carles comenta que l’ampliació de l’Institut solucionaria els problemes de 
l’educació secundària en 30 anys. Considera que aprofitant que els cicles formatius 
estan de moda s’haurien d’oferir cicles formatius industrials, cicles formatius 
d’informàtica... S’hauria de fer una aposta innovadora. 
 
El Sr. Ragull opina que s’ha de pensar en la continuïtat també. Tenir un cicle de grau 
mitjà, sí, però tenir la possibilitat de donar el cicle de grau superior corresponent. Per 
tant, el camí es llarg, considera. 
 



El Sr. Jaume Carles diu que a Blanes, als alumnes de cicles de formació de grau 
superior, les empreses se’ls rifen. 
 
La Sra. Pelegrín destaca que seria molt important que Malgrat de Mar tingués PQPI. 
 
El Sr. Jaume Carles treu el tema de la idea de l’escola pública. Mentre a Tordera hi ha 
una ràtio de 5, a Malgrat de 4, i a Pineda de 5, a Mataró hi ha una ràtio 1, que és on hi 
ha més recursos precisament. Com es veu, està molt mal repartit. En aquests 
moments tenim crisis de recursos a la zona, efectivament.  
 
El Sr. Ragull opina que s’hauria de donar més possibilitats de reinserció per altres vies 
als alumnes. 
 
Es pregunta si a nivell municipal es parla dels nens refugiats. 
 
La Sra. Viñolas respon que de cara al curs vinent es realitzaran xerrades per les 
escoles. Però que és un tema en el que no hi ha res clar. Es manté contacte amb 
algunes ONG. La gent d’allà no té intenció de venir, i si venen es a través de ONG. 
 
El Sr. Nadal considera que el procés de preinscripció no s’ha fet bé a Malgrat, ja que 
en el padró hi havia 182 nens en edat de preinscripció i es van ofertar 175 places. 
Abans d’obrir el procés d’inscripció, s’hauria d’haver tingut en compte les dades del 
padró i ofertar les places corresponents. Obrir línies si cal. Però això no ha de tornar a 
passar. 
 
La Sra. Casajuana comenta que personalment està molt contenta amb el col·legi Marià 
Cubí i diu que estaria molt bé que s’obrís una segona línia i pregunta com es podria fer 
perquè el número d’alumnes al col·legi augmentés. 
 
La Sra. Creus comenta que a vegades les famílies s’han vist obligades a portar els 
nens a aquest col·legi. A aquestes famílies se’ls hi ha dit que l’any vinent poden 
canviar de centre, però generalment, no marxen. Diu la Sra. Creus que l’escola Marià 
Cubí té molta mala fama, i costa molt de treure. 
 
La Sra. Casajuana diu que hi ha molta etiqueta amb aquest centre escolar. 
 
El Sr. Nadal diu que potser és degut a la ubicació. 
 
La Sra. Casajuana diu que moltes vegades es diu d’aquest col·legi que té un alt 
percentatge d’immigrants, i considera que això és molt injust.  
 
La Sra. Creus comenta que l’Escola Marià Cubí té moltes necessitats educatives, que 
influeixen molts factors. 
 
La Sra. Casajuana comenta que si el número d’inscrits segueix baixant s’hauran de 
tancar aules. 
 
La Sra. Creus diu que això ja s’ha fet altres anys. Comenta que quan s’han d’obrir o 
tancar línees és al Cubí on es fica la mà, en comptes de baixar ràtios. Es qüestió de 
poble, diu. 
 
El Sr. Jaume Carles comenta que aquesta mala fama algun dia pot canviar, i posa 
l’exemple de l’Institut. La seva fama la va canviar la Cristina Fortes, ella va canviar la 
realitat de la inscripció d’alumnes al IES. Va portar a nens a l’Institut. 
 



 

 
 
 
 

 
El Sr. Ragull considera que continuaran sortint els vuit grups, ja que agafant les dades 
del padró els números surten. I aquest número de grups sortirà independentment de la 
elecció de cada família. 
 
El Sr. Nadal torna a treure el tema de l’error d’oferta de places d’aquest any per part 
del Departament d’Ensenyament. 
 
La Sra. Casajuana diu que hi hauria d’haver més oferta pública. 
 
La Sra. Vega diu que l’oferta és la que és. 
 
La Sra. Casajuana pregunta per què s’ha de tancar les línies del col·legi Marià Cubí i 
no la d’un altre. 
 
La Sra. Pelegrin respon que en això millor no entrar, i que no es generalitzi, ja que el 
col·legi Chanel mai ha tingut 30 nens per aula. 
 
La Sra. Vega diu que això depèn del que triï la família.  
 
El Sr. Ragull comenta que tècnicament l’escola concertada ha de tenir un mínim de 20 
alumnes per aula, i si no arriba a aquest número, poden treure el concert, i això implica 
professors que perden la seva feina i que augmentin les despeses de funcionament 
del centre. Segueix la seva intervenció exposant que l’oferta pública la posa el 
Departament d’Ensenyament. En l’escola concertada, l’oferta va en funció dels grups 
que té autoritzats, i amb això pots cobrir o no els grups. La previsió és que es cobriran 
tots els grups en els anys que venen, sempre que la normativa segueixi sent aquesta. 
En conclusió, el tema de l’oferta de places no depèn de l’escola concertada, sinó del 
Departament d’Ensenyament. 
 

 
I quan passen vint minuts de les set de la tarda, 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 


