
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUN ICIPAL - CONSELL 

EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR  
 
A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 11 de maig de 2010, quan són les divuit hores i cinc 
minuts, 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 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, que s’incorpora a les 18:15h 
Sra. Sandra Altafulla Climent, representant de CIU. 
Sra. Montserrat Verdura Alavedra, representant d’ERC, que s’incorpora a les 18:10h 
Sra. Montserrat Giol Fernández, representant del sector professorat de l’IES Ramon Turró i 
Darder. 
Sra. Laura Soriano Gallardo, representant del sector professorat del CEIP Mare de Déu de 
Montserrat. 
Sra. Lluïsa Forroll García, representant del sector professorat de les Escoles Fonlladosa.   
Sra. Antonia Calle Mancera, representant del sector pares d’alumnes del Col·legi Sant Pere 
Chanel. 
Sra. Ana Sedas Cárdenas, representant dels sector pares d’alumnes de l’IES Ramon Turró i 
Darder. 
Sra. Dolors Aguilera Castellà, representant del sector pares d’alumnes del CEIP Mare de Déu 
de Montserrat 
Sra. Marta Vázquez Camps, representant del sector pares d’alumnes del col·legi Sant Pere 
Chanel. 
Sra. Ana Moreno Luque, representant del sector personal d’administració i serveis del CEIP 
Marià Cubí i Soler. 
Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels centres de l’IES 
Ramon Turró i Darder. 
Sra. Blanca Gàllego Oliva, representant del sector directors i titulars dels centres del CEIP Mare 
de Déu de Montserrat, que s’incorpora a les 18:25h 
Sr. Josep Ragull i Bachiller, representant del sector directors i titulars dels centres de les 
Escoles Fonlladosa. 
Sr. Francisco Estalayo Corredera, 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, la Sra. Mª Carmen 
Sánchez Campos i el Sr. Francesc Calvet Esteban. 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència la Sra. Zoila Cárdenas López, la Sra. Glòria 
Garcia Serrano, la Sra. Gemma Turon Martínez, la Sra. Maria Teresa Segura Aliaga, La Sra. Paula 
Cano Barrajón, el Sr. Joel Rabal Pellicer, la Sra. Berta Anaya Moreno, el Sr. David Camorra 
Garcia, la Sra. Nerea Vélez Berbel i la Sra. Isabel Creus Moreno. 
 
Hi assisteix la Sra. Núria Gibert Lluis, com a Directora de l’Escola Municipal d’Adults. 
 
Amb l’assistència, sense veu ni vot de la Sra. Mercè Sala, com a representant del CEIP Marià Cubí 
i Soler, al no estar nomenada com a representant del sector de directors i titulars dels centres del 
CEIP Marià Cubí i Soler. La presència d’aquesta s’aprova per assentiment dels membres 
assistents al Consell, amb el vist-i-plau de la Presidenta. 
 
 



 
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 26 de maig    
de 2009. 
2n.- Informació del calendari escolar del curs 2010 -2011. 
3er.- Proposta de la Comissió Permanent de dies de lliure disposició dels centres pel 
curs 2010-2011. 
4rt. Informació sobre el procés de preinscripció cu rs 2010-2011 
5è.-Informació sobre el Pla d’absentisme escolar de  Malgrat de Mar 
6è.- Informació sobre el projecte d’Aula Oberta “La  Pilona” 
7è.- Informació serveis educatius municipals (serve is municipals d’educació)  
8è.- Precs i preguntes.  
 
 
1er.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordi nària del plenari celebrada el 26 de maig de 
2009. 
 
Havent rebut còpia de l’acta de la Sessió Ordinària del Consell Escolar Municipal- Consell Educatiu 
de Malgrat de Mar celebrada el passat 26 de maig de 2009, junt amb la convocatòria per a la 
sessió del dia d’avui. 
 
El Sr. Jaume Carles vol fer constar que en el punt 5è, paràgraf 12è de l’esmentada acta, les seves 
paraules es referien a l’Ajuntament de Pineda. 
 
Els membres del Consell prenen raó, amb l’esmena del Sr. Carles, de l’acta del consell celebrat 
el dia 26 de maig de 2009. 
 
2n.- Informació del calendari escolar del curs 2010 -2011. 
 
La Sra. Puignou informa del contingut de l’ORDRE EDU/44/2010, de 8 de febrer, pel qual 
s’estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no 
universitaris de Catalunya: 
 
“Art. 3 Calendari 
Als centres educatius públics i privats, el 2on cicle d’educació infantil, l’educació primària, 
l’educació especial i els ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial 
començaran les classes el dia 7 de setembre, a excepció dels cicles formatius de grau superior, 
de les escoles oficials d’idiomes i dels centre i aules de formació de persones adultes, que les 
començaran el dia 14 de setembre, i tots les acabaran el dia 22 de juny. 
 
Art. 7. Vacances escolars i dies festius 
Curs 2010/2011: 

Nadal: del 23 de desembre de 2010 al 6 de gener de 2011, ambdós inclosos. 
Febrer: del 28 de febrer al 4 de març o del 7 a l’11 de març de 2011, a decidir pel 
director/a dels SSTT, escoltant el Consell Escolar Territorial corresponent. 
Setmana Santa: del 18 al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos. 

Dies festius: els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i els 2 
dies de festa local.” 
 



 
 
 
3er.- Proposta de la Comissió Permanent de dies de lliure disposició dels centres pel 
curs 2010-2011. 
 
La Sra. Puignou informa de l’ORDRE EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s’estableix el 
calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris 
de Catalunya estableix que: 
 
 “Cada centre podrà establir 3 dies festius no consecutius, de lliure disposició, que no poden 
coincidir amb els d’inici i final de les classes. Els CEM, un cop fixats els calendaris de festivitats 
locals, nacionals i estatals, seleccionaran els dies que convindria que adoptessin tots els 
centres del mateix municipi” 
 
La proposta de dies de lliure disposició pel curs 2010/2011 de la Comissió Permanent del 
Consell Escolar Municipal reunida en data 14.04.2010 seria: 

• 11 octubre de 2010 (dilluns) 
• 7 gener de 2011 (divendres) 
• 30 maig de 2011 (dilluns) 

 
El Plenari del Consell, per assentiment dels membres assistents, aprova la proposta de la 
Comissió Permanent de dies de lliure disposició pel curs 2010/2011. 
 
4rt.- Informació sobre el procés de preinscripció c urs 2010-2011 
 
La Sra. Aubanell informa que les dades de preinscripció als centres escolars de Malgrat són les 
següents: 

• Educació Infantil 1(P3): 
o Número de sol·licituds de preinscripció: 187 
o Número de places escolars al municipi: 200 
o Cens del Padró Municipal (infants nascuts al 2007): 197 

No s’inclouen en aquestes dades les sol·licituds de preinscripció efectuades fora de 
termini. 
Les dades de preinscripció indiquen que, de moment, es cobreixen totes les sol·licituds 

• 1er ESO: 
o Número de places disponibles al municipi: 240 
o Número de sol·licituds de preinscripció: S’han cobert totes les sol·licituds i 

queden places vacants 
 
La Sra. Aubanell cedeix la paraula als directors/es dels centres escolars. 
 
El Sr. Carles exposa que el curs 2009/2010 l’Institut Ramon Turró i Darder té autoritzats 4 línes 
de 1er ESO i 3 línies de 2on ESO. Pel curs 2010/2011 el Departament d’Educació els ha 
autoritzat 3 línies de 2on ESO, Amb els números que han fet no hi podrà haver repetidors de 
segon curs pel proper curs 2010/2011. 
 
El Sr. Ragull manifesta que la realitat se sabrà al juny/juliol quan hi hagi confirmació de 
matrícula. 
 
El Sr. Carles comenta que segons la normativa vigent els donaran un grup més si el nombre 
total d’alumnes és superior al 5%. Des de l’Institut han parlat amb el Departament de 
Planificació Escolar. Tindran una resposta el 30 de juny. 
 
El Sr. Carles exposa la situació de les preinscripcions de Batxillerat. Comenta que en aquests 
moments hi ha 40 alumnes de 4rt d’ESO que volen fer Batxillerat. A aquests se sumen 15 
repetidors i 50 preinscripcions externes. El Departament d’Educació els ha dit que desplaçarà 



 
als alumnes. Comenta que veu difícil que el Departament d’Educació doni un grup més a 1er 
de Batxillerat i que aquesta situació pot generar un neguit a les famílies. 
 

 
5è.-Informació sobre el Pla d’absentisme escolar de  Malgrat de Mar 
 
La Sra. Aubanell informa que el Consell Comarcal del Maresme ha elaborat un document marc 
que serveix de base als diferents municipis per tal de treballar l’absentisme escolar. 
 
Aquest document marc neix d’una comissió formada per educadors i educadores de la comarca 
i que pretén servir de guia per tots els agents implicats. 
 
A Malgrat de Mar, el Pla d’Absentisme Escolar de Malgrat de Mar, va ser aprovat per la Junta 
de Govern Local la setmana passada. 
 
El document aprovat s’enviarà als directors i directores de cadascun dels centres escolars del 
municipi. 
 
El document inclou, a més, a la Policia Local com a agent implicat. 
 
El document conta també amb diversos formularis consensuats per l’equip de treball format al 
respecte al municipi. 
 
Inclou, també, la descripció de les pautes i passos a seguir per tots els centres escolars, així 
com els documents de notificació a les famílies. 
 
El Pla preveu una avaluació contínua, amb la que poder anar introduint modificacions a mida 
que aquest vagi funcionant. 
 
La Sra. Aubanell remarca el caràcter preventiu del Pla d’absentisme escolar. 
 
El Sr. Carles i el Sr. Ragull coincideixen en comentar que el Pla d’Absentisme s’aplicaria des 
del proper mes de setembre. 
 
6è.- Informació sobre el projecte d’Aula Oberta “La  Pilona” 
 
La Sra. Aubanell informa que el curs 2009/2010 ha sigut el segon en el que s’ha dut a terme 
aquest projecte.  
 
Informa també que durant el curs 2009/2010 hi han participat un total de 22 alumnes, amb altes 
i baixes. 
 
El Sr. Ragull comenta que hi ha diversos motius de baixa d’un alumne en aquest projecte. Pot 
ser per decisió de l’alumne o bé que el centre decideixi retirar l’alumne del projecte per no 
complir amb la normativa. 
 
Comenta que aquest curs hi ha hagut alumnes que han sortit del projecte voluntàriament, per 
no adaptació. 
 
El Sr. Carles exposa que la valoració general de l’Institut, pel que fa al projecte, és positiva. 
 
El Sr. Ragull informa que als dos alumnes de les Escoles Fonlladosa que continuen al 
programa se’ls fa una adaptació curricular i que si no la compleixen no obtindran el graduat en 
ESO. 
 



 
La Sra. Forroll manifesta que s’està estenent la idea de que l’Aula Oberta és la forma fàcil de 
treure’s el títol d’ESO, que és una via amb la que els alumnes han d’estudiar menys. Comenta 
que el nivell d’exigència és diferent en funció de l’escola i que caldria tenir-ne cura. 
 
El Sr. Ragull diu que només que hi hagués un 25% d’alumnes que ho aprofités ja seria un èxit, 
sempre que complissin un mínim. 
 
El Sr. Carles explica que a l’Institut els alumnes de l’Aula Oberta no estan en un grup classe, 
sinó que treballen per projectes. Com a exemple explica que aquest grup d’alumnes és el que 
fa la revista de l’Institut. 
 
La Sra. Forroll exposa que aquests alumnes si estan a la classe s’espanten, però que amb una 
feina més pràctica estan més motivats. 
 
El Sr. Ragull manifesta que s’ha de continuar amb el projecte, perquè només que hi hagi un 
tant per cent d’alumnes que ho aprofiti, ja és positiu. 
 
El Sr. Carles exposa que el Pacte Social i Polític per l’Educació contempla que un alumne de 
3er d’ESO i que no promocioni, o que un alumne de 2on d’ESO i que tingui 15 anys puguin 
incorporar-se a un PQPI, i que a Malgrat no n’hi ha. Creu que s’haurà de pensar en projectes 
similars. 
 
7è.- Informació serveis educatius municipals (serve is municipals d’educació) 
 
La Sra. Aubanell informa que des de l’Ajuntament de Malgrat de Mar s’ofereixen diferents 
serveis en l’àmbit de l’educació a nivell municipal. 
 
La Sra. Aubanell cedeix la paraula a la Sra. Gibert, directora de l’Escola Municipal d’Adults.  
 
La Sra. Gibert explica que l’Escola Municipal d’Adults és un centre d’educació permanent, que 
ofereix: 

• Formació instrumental: cursos d’alfabetització, de neolectors. 
• Nivells bàsics de llengua: català, castellà, anglès. Aquests cursos no són paral·lels als 

nivells B i C. 
• Graduat en ESO. Preparen els alumnes per la prova d’examen lliure. Solen haver-hi 2 

proves als mesos de maig i novembre. Els alumnes han de tenir més de 18 anys. La 
durada és de 2 anys. L’examen consta de tres àmbits (comunicació, ciències naturals i 
matemàtiques i ciències socials). Les matriculacions es realitzen durant la segona 
quinzena de setembre. El curs 2009/2010 hi ha hagut 36 alumnes matriculats. Les 
classes són nocturnes, de 19 a 22h 

 
El Sr. Carles comenta que els alumnes de 4rt ESO que no obtenen el Graduat ESO, poden 
examinar-se l’any següent d’un màxim de 5 assignatures, i que aquí, l’Escola Municipal 
d’Adults podria ser una via per poder-se preparar aquestes assignatures. 
 
El Sr. Ragull matisa que es tracta d’una convocatòria extraordinària per alumnes que havien 
quedat fora del sistema educatiu, i que permetia presentar-se a alumnes amb determinades 
condicions que eren: tenir, com a màxim, 5 assignatures suspeses i que fossin alumnes que 
havien cursat 4rt ESO com a màxim 2 anys abans. Els alumnes s’havien d’examinar al centre 
on estaven matriculats. És una forma més de continuar en el sistema educatiu per casos molt 
concrets. 
 
La Sra. Aubanell informa que el nombre d’alumnes matriculats a la Llar d’Infants Municipal “Els 
Fesolets” és de 88 alumnes i 6 aules. Informa que la capacitat total és de 102 alumnes i que el 
curs 2009/2010 és el 3er curs en que la Llar d’Infants està en funcionament. 
 



 
La Sra. Aubanell comenta que aquest estiu el Casal d’Estiu es farà a les instal·lacions del CEIP 
Mare de Déu de Montserrat degut a que el CEIP Marià Cubí estarà en obres. 
 
La Sra. Aubanell informa de les accions que s’estan duent a terme pel que fa a Formació 
Ocupacional: curs d’iniciació a la informàtica, sobretot per gent gran; curs de monitor en el 
lleure i de manipulador d’aliments i subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya per cursos 
d’anglès i informàtica. 
 
8è.- Precs i preguntes.  
 
El Sr. Carles comenta que caldria estudiar amb calma la Formació Contínua. 
 
El Sr. Ragull manifesta que aquest any no hi ha oferta. 
 
El Sr. Carles explica que l’Institut Ramon Turró fa 15 anys que oferta Cicles Formatius, que 
aquest any ha ofertat un grup sencer amb 20 places al primer curs del Cicle Formatiu després 
de les gestions realitzades pel centre i per la Sra. Aubanell.. 
 
El Sr. Valentín informa que des de la Policia Local s’estan preparant cursos per pares i mestres 
sobre facebook, bullying i violència domèstica. 

 
I quan són les dinou hores, 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 
 
 


