
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUN ICIPAL - CONSELL 
EDUCATIU DE MALGRAT DE MAR  
 
A l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a 26 de maig de 2009, 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. 
Sr. Valentín Rodríguez Baltasar, com a titular del PSC. 
Sra. Neus Serra Bosch, com a titular de CIU. 
Sra. Montserrat Verdura Alavedra, com a titular d’ERC. 
Sra. Montserrat Giol Fernández, com a representant titular del professorat de l’IES Ramon 
Turró i Darder. 
Sra. Laura Soriano Gallardo, com a representant titular del professorat del CEIP Mare de Déu 
de Montserrat. 
Sra. Lluïsa Forroll García, com a representant titular del professorat de les Escoles Fonlladosa.   
Sra. Glòria Garcia Serrano, com a representant titular del professorat del Col·legi Vedruna. 
Sra. Ana Sedas Cárdenas, com a representant titular dels pares d’alumnes de l’IES Ramon 
Turró i Darder. 
Sra. Dolors Aguilera Castellà, com a representant titular dels pares d’alumnes del CEIP Mare 
de Déu de Montserrat 
Sra. Marta Vázquez Camps, com a representant titular dels pares d’alumnes del col·legi Sant 
Pere Chanel. 
Sra. Paula Cano Barrajón, com a representant titular dels pares d’alumnes del col·legi Vedruna. 
(que s’incorpora a la sessió a les 18:35h, havent excusat, prèviament la seva no assistència) 
Sra. Gemma Turon Martínez, com a representant titular dels pares d’alumnes del CEIP Mare de 
Déu de Montserrat. 
Sra. Maria Teresa Segura Aliaga, com a representant titular dels pares d’alumnes de les 
Escoles Fonlladosa 
Sra. Ana Moreno Luque, com a representant del personal d’administració i serveis del CEIP 
Marià Cubí i Soler. 
Sra. Mª Carmen Sánchez Campos, com a representant del personal d’administració i serveis 
del Col·legi Chanel 
Sra. Berta Anaya Moreno, com a representant titular dels alumnes de les Escoles Fonlladosa. 
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. 
Sra. Blanca Gàllego Oliva, representant titular de directors i titulars dels centres del CEIP Mare 
de Déu de Montserrat. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència la Sra. Ana Vega, el Sr. Josep Maria Lasheras, la Sra. 
Antonia Calle, el Sr. Josep Ragull i el Sr. José Rodríguez. 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència la Sra. Zoila Cárdenas, el Sr. Joel Rabal, el Sr. 
David Camorra, la Sra. Nerea Vélez i la Sra. Isabel Creus 
 
Amb l'assistència, també, de la secretària del Consell, Sra. Marta Puignou Hernández, que dóna fe 
de l’acte. 
 
Comprovada l'existència de quòrum d'assistència necessari perquè pugui ésser iniciada, la 
Presidenta obre la sessió, donant la benvinguda a tots els presents i manifestant el condol en nom 



 
de tota la comunitat educativa per la defunció de la Sra. Isabel López Fontrodona professora del 
Col·legi Chanel i 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 28 
d’octubre de 2008. 
2n.- Informació del calendari escolar pel curs 2009 -2010. 
3r.- Aprovació de la proposta de la Comissió de Tre ball sobre “Anàlisi de l’oferta 
formativa a Malgrat de Mar”. 
4rt.-Informació sobre el “Pla d’absentisme escolar del maresme” presentat pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
5è.- Informació sobre les preinscripcions i matrícu les pel curs 2009-2010. 
6è.- Precs i preguntes.  
 
 
1. Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordinàr ia del plenari celebrada el 28 d’octubre 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 28 d’octubre de 2008, junt amb la convocatòria per a la 
sessió del dia d’avui, 
 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels DINOU MEMBRES assistents, APROVA l’acta 
de la sessió ordinària del Consell Escolar Municipal-Consell Educatiu de Malgrat de Mar 
celebrada el passat 28 d’octubre de 2008. 
 
2.  Informació del calendari escolar pel curs 2009- 2010. 
La Sra. Puignou informa que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va 
publicar l’ORDRE EDU/263/2009, de 19 de maig, per la qual s’estableix el calendari escolar del 
curs 2009-2010 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.  
 
En aquesta es regula que els centres educatius públics i privats d’educació infantil i primària, 
d’educació especial, d’ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial 
començaran les classes el dia 14 de setembre de 2009, a excepció dels cicles formatius de 
grau superior, de les escoles oficials d’idiomes i dels centres de formació de persones adultes, 
que les començaran el dia 21 de setembre de 2009, i tots les acabaran el dia 22 de juny de 
2010.  
 
Regula també que les vacances escolars seran: 
 . Nadal: del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010. 
 . Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril de 2010. 
 
La Sra. Puignou explica que la Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal proposa al 
Plenari del Consell Escolar Municipal com a dies de lliure disposició que convindria que 
adoptessin tots els centres escolars del municipi per al curs 2009-2010 els següents: 2 de 
novembre de 2009, 15 de febrer de 2010 i 3 de maig de 2010. 
 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels DINOU MEMBRES assistents, APROVA 
proposar com a dies de lliure disposició que convindria que adoptessin tots els centres escolars 
del municipi per al curs 2009-2010 els següents: 2 de novembre de 2009, 15 de febrer de 2010 
i 3 de maig de 2010. 
 
3. Aprovació de la proposta de la Comissió de Treba ll sobre l“Anàlisi de l’oferta 
formativa a Malgrat de Mar”. 
La Presidenta del Consell dóna la paraula al Sr. Carles, director de l’IES Ramon Turró i Darder. 
 



 
El Sr. Carles explica que la Comissió de treball creada per aquest concepte ha constatat que 
els alumnes de Malgrat que volen cursar estudis de formació professional han de marxar 
actualment a altres poblacions perquè l’oferta a Malgrat és molt reduïda. 
 
Es planteja que la proposta de formació hauria de ser una proposta de formació integral, que 
agrupés formació reglada, contínua i ocupacional. 
 
Fins ara els alumnes que no acreditaven l’ESO trobaven feina als sectors construcció, serveis o 
turisme. En aquests moments, l’atur en aquests sectors impedeixen que aquests alumnes 
trobin feina. 
 
El Sr. Carles explica que Malgrat ha tingut un increment d’alumnes d’entre 15 i 19 anys d’edat i 
una disminució de l’oferta formativa. La sol·licitud de Cicles Formatius es justificaria perquè hi 
ha molts alumnes que s’han de desplaçar a altres poblacions per accedir a aquests estudis i, 
per altra banda, per donar cobertura a les expectatives formatives de les noies. 
En aquest sentit la Comissió de Treball va estudiar diferents possibilitats de formació tenint en 
compte: 

• L’oferta formativa de la zona, ja que s’han adjudicat recentment cicles  formatius de la 
família sanitària i d’educació infantil a centres propers a Malgrat. 

• La importància de mantenir una família professional complerta. 
 

En aquest sentit es proposa, per una banda el Cicle Formatiu de Tècnic Especialista en 
desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids, que donaria continuïtat al 
Cicle Mitjà que s’ofereix actualment, i, per altra banda, s’apostaria pel camp de la imatge 
personal, amb un CFGM de Perruqueria i un CFGS d’Estètica; que en aquests moments no 
s’ofereix a la zona. 
 
Pel que fa a la Formació Contínua, es fa esment que la nova Llei de Formació Professional, 
pretén augmentar la flexibilitat, apostant pel compliment dels requisits de titulació. En aquest 
sentit l’Institut Català de Qualificacions Professionals permetrà que un treballador amb certs 
requisits formatius pugui acreditat la seva competència professional, promovent la convalidació 
d’assignatures en centres que prèviament hagin sol·licitat se “acreditadors de competències” de 
determinades famílies professionals. 
 
Per altra banda, pel que fa a la Formació Ocupacional, planteja sol·licitar també al Departament 
d’Educació un Programa de Qualificació Professional Inicial. 
 
Manifesta que a l’IES Ramon Turró hi ha problemes amb la disponibilitat d’espais per acollir 
aquests programes i proposa l’ús d’instal·lacions municipals, com podria ser l’Escola Taller; que 
el Departament d’Educació ha reconegut que s’ha d’ampliar l’Institut, però que la previsió per 
fer-ho pot ser de 4, 5 o 6 anys vista. En aquest sentit planteja dues opcions: buscar espais 
alternatius o esperar a l’ampliació. 
 
La Sra. Blanca Gallego pregunta si aquesta és competència de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
Respon el Sr. Jaume Carles dient que no, que ja es va fer una reunió amb el Departament 
d’Educació a la que van assistir-hi l’Alcaldessa i el Sr. Tagua, com a Regidor d’Educació en la 
que es va tractar aquest tema. 
 
El Sr. Carles informa que pel que fa a la Formació Contínua, l’IES Ramon Turró ha enviat una 
enquesta on-line a l’Associació d’empresaris metal·lúrgics, sobre sortides professionals en la 
que destaquen dues sortides: electricitat i energies alternatives. En aquest sentit aquesta 
associació avalaria la sol·licitud, recolzaria el projecte. 
 
La Sra. Cano s’incorpora a la sessió a les 18:35h. 
 



 
La Sra. Aubanell considera que seria important ampliar l’oferta formativa, comptar amb el 
recolzament i aval de les empreses i comptar també amb l’aval del Consell Escolar Municipal; i 
paral·lelament iniciar els tràmits per resoldre el problema dels espais. 
 
La Sra. Giol manifesta que el problema dels espais és important. Que els problemes ja hi són 
actualment. Que en aquests moments hi ha aules que tenen 10 m², que l’Ajuntament ha de fer 
pressió. 
 
La Sra. Aubanell respon que això caldria que es parlés amb el titular del centre, que en aquest 
cas és el Departament d’Educació. 
 
El Sr. Carles exposa que des del Departament de Planificació Territorial l’han informat que la 
construcció de centres escolars està aturada. Creu que ha d’intervenir directament Alcaldia, ja 
que ell com a director de l’IES no pot demanar la construcció d’un centre nou al Director de 
Serveis Territorials. Pel que fa a les condicions de les classes, tot i que en no són les òptimes, 
poden donar cabuda a les sol·licituds a hores d’ara; que en altres poblacions no podien 
col·locar a tot l’alumnat i que per això tenen un centre nou. Que semblava que amb la reunió 
que van mantenir l’Alcaldessa i el Departament d’Educació aquesta situació s’agilitava, però es 
va aturar per la situació de crisi. 
 
La Sra. Carme Aubanell diu que Malgrat ha de comptar amb una oferta formativa més àmplia. 
Que a Malgrat s’han tancat Cicles Formatius perquè no hi havia alumnes. Diu, també que com 
més aviat es presenti la sol·licitud, més aviat s’obtindrà resposta i que, en paral·lel s’ha de 
continuar treballant amb el tema dels espais. 
 
La Sra. Gàllego reivindica que s’ha de fer força. 
 
La Sra. Aubanell manifesta que si s’esgota la via dels Serveis Territorials del Maresme- Vallès 
s’anirà més a munt; i que si la intenció és presentar la documentació el primer trimestre de 
l’any, seria bo tenir l’aval del Consell Escolar Municipal i alhora treballar el tema dels espais. 
 
El Sr. Carles diu que a Pineda també es van tancar Cicles Formatius per manca de matrícula, 
però que el Sr. Xavier Amor va crear un grup de treball a través d’INNOVA, en el que el Sr. 
Amor, personalment hi va intervenir molt, prioritzant el tema dels espais. Comenta també que el 
cas que li faria a ell el director dels Serveis Territorials del Departament d’Educació seria nul. 
 
El Sr. Calvet exposa que la falta d’oferta formativa és evident, però que ara l’important és que 
el Consell Escolar Municipal recolzi la proposta, i que del problema de la manca o no d’espais 
caldria parlar-ne entre l’IES i l’Ajuntament de Malgrat de Mar. 
 
La Sra. Serra manifesta que li agradaria veure el document i a través de la Comissió de Treball 
poder estudiar el tema dels espais. Així mateix, proposa que el Ple de l’Ajuntament de Malgrat 
de Mar insti al Departament d’Educació a posar terminis. 
 
La Sra. Aubanell proposa acabar la documentació, que es reuneixi, seguidament la Comissió 
de Treball i de forma simultània esperar a veure si hi ha resposta del Departament sobre les 
obres. 
 
El Sr. Carles comenta que li preocupen aquests alumnes, però que un PQPI per un centre no 
és cap “xollo”. 
 
La Sra. Aguilera manifesta que la proximitat del centre d’estudis és important. 
 
La Sra. Neus Serra proposa que la Comissió de Treball pot estudiar les diferents opcions, que 
s’ha de lluitar per tenir oferta formativa al municipi i incorporar a la petició el problema dels 
espais. 



 
 
La Sra. Aubanell diu que un cop acabat l’esborrany es convocaria la Comissió de Treball. 
 
El Plenari del Consell, per ASSENTIMENT dels DINOU MEMBRES assistents, APROVA la 
proposta de la Comissió de Treball sobre l“Anàlisi de l’oferta formativa a Malgrat de Mar”. 
 
4. Informació sobre el “Pla d’absentisme escolar de l Maresme” presentat pel Consell 
Comarcal del Maresme. 
La Presidenta del Consell Escolar Municipal informa al Plenari que a Malgrat existeix ja un 
Protocol d’Absentisme que estableix el circuit entre els diferents agents implicats, però que s’ha 
vist la necessitat d’actualitzar-lo. 
 
En aquest sentit, informa que el Consell Comarcal del Maresme per iniciativa dels Educadors i 
Educadores Socials va crear un grup de treball format per diferents agents que intervenen en 
aspectes d’absentisme en joves (Servei d’Inspecció Educativa, Mossos d’Esquadra, Policia 
Local, Educadors i Directors de centres) que han fet un recull de protocols d’absentisme que 
s’estaven aplicant a poblacions de la comarca i que han elaborar un document marc amb la 
legislació corresponent i que defineix les actuacions dels diferents agents que hi intervenen. 
 
Manifesta la seva voluntat de comunicar-ho al Ple del Consell Escolar Municipal. Des de la 
Regidoria d’Educació es lliurarà una còpia als centres escolars per tal que el puguin revisar i 
poder concertar una reunió de cara al mes de setembre i que pugui ser vigent el curs vinent. 
 
El Pla d’Absentisme s’aprovaria per l’òrgan municipal competent i pel consell Escolar de cada 
centre 
 
5. Informació sobre les preinscripcions i matrícule s pel curs 2009-2010. 
La Presidenta informa als membres del Consell sobre les dades del procés de preinscripció 
actual dels centres escolars de Malgrat de Mar pel curs 2009-2010, informant que caldrà 
esperar a que finalitzi el període de matrícula per conèixer dades més detallades. En aquests 
moments, però hi ha uns 6 o 7 infants sense plaça assignada, però que és decisió del 
Departament d’Educació l’increment de ratio per aula. 
 
La Sra. Giol manifesta que l’increment de ratio és degut a la manca d’espais. 
 
La Sra. Aubanell respon que no està augmentant tant. 
 
La Sra. Aguilera diu que cada any augmenta la ratio. 
 
La Sra. Aubanell explica que amb les 8 línies que hi ha actualment per Educació Infantil-3 es 
donaria cabuda a tots els alumnes fent un augment de ratio. 
 
El Sr. Carles pregunta pel nou CEIP. 
 
La Sra. Aubanell respon que actualment hi ha municipis amb situacions més urgents que les de 
Malgrat. Hi ha poblacions amb nens al carrer. Malgrat està al límit, però no amb aquesta 
problemàtica. 
 
La Sra. Moreno comenta que dos nens no han tingut plaça d’Educació Secundària Obligatòria, i 
que d’aquí a uns anys l’Institut es trobarà amb el problema de les tres línies que vindran del 
CEIP Marià Cubí.  
 
La Sra. Aubanell contesta que la veritat és que s’haurà de construir una nova escola, però que 
la projecció de creixement de la població ha disminuït. Davant d’això hi ha altres prioritats a 
d’altres municipis. El 2010 es preveia crític, però no ho ha sigut. Els terrenys per la construcció 



 
d’un nou CEIP ja estan cedits, però la realitat és que, tot i que cal continuar-hi treballant, altres 
poblacions com Calella o Pineda tenen una situació més crítica. 
 
La Sra. Giol manifesta que el problema de la capacitat de les aules fa que els nens i nenes no 
puguin repetir i que alguns passin a ESO sense llegir ni sumar. 
 
La Sra. Serra diu que si ara no hi ha urgència és el millor moment per planificar, i que per altra 
banda remarca el paper important que juga l’Ajuntament a l’hora de fer pressió. 
 
El Sr. Carles comenta, referint-se a l’Ajuntament de Pineda, que segur que l’Ajuntament fa 
pressió, que aquesta argumentació no té res a veure en anar a favor o en contra de ningú, que 
el que importa és la situació actual i poder anticipar-se als problemes. En aquest sentit 
manifesta que el POUM diu que durant el període 2004-2010 hi haurà un augment en el 
nombre d’habitatges. Que l’IES de Pineda va començar amb 14 alumnes perquè la resta d’IES 
estaven a 33. 
 
La Sra. Aubanell diu que l’Ajuntament no és el Departament d’Educació. 
 
La Sra. Gàllego comenta que a algun lloc s’ha de fer la “pataleta”. 
 
La Sra. Serra diu que només són aportacions. 
 
La Sra. Aubanell proposa que, tot i no estar inclòs el tema a l’ordre del dia, es podria parlar 
sobre el projecte d’ Aula Oberta “La Pilona”. 
 
El Sr. Calvet manifesta que la primera edició del programa ha sigut un èxit. El 90% dels 
alumnes ha assolit els objectius del programa. Comenta també que la intenció d’alguns dels 
empresaris és fer un contracte de treball a l’estiu a alguns dels alumnes. Considera que s’ha fet 
un pas important com a estratègia d’atenció al fracàs escolar. 
 
El Sr. Carles comenta que l’experiència ha sigut molt bona. Que en els alumnes de 4rt d’ESO 
s’ha vist un canvi. 
 
La Sra. Forroll diu que dels 4 alumnes que participen al projecte, 3 aprovaran. Comenta que a 
partir de la participació en el projecte els alumnes han mostrat una millora en la seva actitud, un 
nivell de responsabilitat més alt. Creu que els alumnes han trobat un espai fora de l’aula 
ordinària. Considera que es poden felicitar totes les parts implicades. 
 
El Sr. Calvet comenta que s’han trobat un alumne que demana quedar-se fins que acaba la 
feina. 
 
6. Precs i preguntes 
No es produeix cap sol·licitud de prec o pregunta. 
 
I no havent altres assumptes a tractar, la Sra. Presidenta dóna l’acte per finalitzat, desitjant a 
tots els assistents un bon final de curs, aixecant la sessió, estenent-se la present acta per a la 
deguda constància. 
 
LA PRESIDENTA DEL CONSELL       LA SECRETÀRIA  DEL CONSELL 
 
 


