
 
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 3 de juny de 2013, quan són les divuit hores i 
cinc minuts, 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. Mercè Mora Huertas, Regidora d’Educació, que presideix l’acte 
Sra. Ana Vega Raya, representant del PPC 
Sra. Neus Serra Bosch, representant suplent de CIU 
Sr. Jordi Medina Moya, representant de ICV-EUiA-E 
Sra. Obdúlia Cuatrecases Garriga, representant suplent d’ERC-AM 
Sra. Mònica Martínez Navarro, representant del sector professorat del CEIP Marià Cubí i Soler. 
Sra. Georgina Girons Torres, representant del sector professorat del CEIP Mare de Déu de 
Montserrat 
Sra. Laura Cavero Farré, representant del sector professorat del Col·legi Sant Pere Chanel 
Sra. Marta-Sara Suñé Garcia, representant del sector professorat del Col·legi Vedruna 
Sra. Ciona Robert Ferrer, representant del sector pares d’alumnes del CEIP Mare de Déu de 
Montserrat 
Sra. Luisa Mesa López, representant del sector pares del Col·legi Vedruna 
Sr. Nil Massó Portet, representant del sector alumnes del Col·legi Vedruna 
Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector directors i titulars dels centres de l’Institut 
Ramon Turró i Darder 
Sra. Isabel Creus Moreno, representant del sector directors i titulars dels centres de l’Escola 
Marià Cubí i Soler 
Sra. Blanca Gàllego Oliva, 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, representat del sector directors i titulars dels centres del Col·legi 
Sant Pere Chanel 
 
No assisteixen, justificant la seva absència la Sra. Anna Maria Anglada, la Sra. Lluïsa Forroll i el Sr. 
Francesc Calvet.  
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència el Sr. Jofre Serret, Sr. Manel Muñoz, la Sra. Núria 
Pérez, la Sra. Cristina Gutiérrez, el Sr. Màrius Albert Gómez, el Sr. Josep Antoni Sanso, Francesc 
Puga, Cristian Antonio López, Aleix Lorenzo, la Sra. Ana Moreno, i la Sra. Carmen Subirana.  
 
Hi assisteix també la Sra. Núria Gibert Lluis, com a Directora de l’Escola Municipal d’Adults i la Sra. 
Maria Gómez Fernández, com a directora de la Llar d’Infants Municipal. 
 
Assisteix la Sra. Marta Puignou Hernández, Tècnica auxiliar d’educació i esports, que actua com a 
secretària. 
 
Assisteix també la Sra. Núria Bernadàs, Tècnica auxiliar de joventut 
 
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 ordinària del plenari celebrada el dia 5 de juny de 
2012 



 
 
2on.- Informació sobre el calendari escolar del curs 2013-2014 i proposta de dies de lliure 
elecció dels centres 
 
3er.- Informació sobre l’ampliació d’espais per la família professional d’Imatge Personal a 
l’Institut Ramon Turró i Darder 
 
4rt.- Informació sobre el Projecte GR 
 
5è.- Precs i preguntes 
 
1er.- Aprovació de l’acta de l’anterior sessió ordi nària del plenari celebrada el dia 5 de juny 
de 2012 
 
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 5 de juny de 2012.  
 
2on.- Informació sobre el calendari escolar del cur s 2013-2014 i proposta de dies de lliure 
elecció dels centres 
 
El Sr. Josep Ragull informa que l’ORDRE ENS/76/2013, de 30 d’abril, per la qual s’estableix el 
calendari escolar del curs 2013-2014 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, 
estableix que la data d’inici per al segon cicle d’educació infantil i per educació primària serà el 
12 de setembre. La data per a l’inici de l’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles 
formatius de grau mig, serà el dia 13 de setembre. Tots els ensenyaments finalitzaran les 
classes el dia 20 de juny. 
 
Explica, però, que l’Ordre inclou una disposició addicional que especifica que podran iniciar les 
classes el dia 12 de setembre aquells centres que hagin finalitzat el procés de matrícula dels 
alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau mig, abans 
d’aquesta data. 
 
Informa també que les vacances de Nadal estaran compreses entre els dies 21 de desembre 
de 2013 i 7 de gener de 2014, i que les vacances de Setmana Santa seran del 12 al 21 d’abril. 
 
Així mateix, informa que la proposta de dies de lliure disposició pel curs 2013/2014 de la 
Comissió Permanent del Consell Escolar Municipal seria: 
 

• 14 d’octubre  de 2013  
• 3 de març de 2014 
• 2 de maig de 2014  
 

També recorda que caldrà que aquests dies siguin aprovats pels Consells Escolars de 
cadascun dels centres escolars. 
 
El Plenari del Consell, per assentiment dels membres assistents, aprova la proposta de la 
Comissió Permanent de dies de lliure disposició pel curs 2013/2014. 
 
3er.- Informació sobre l’ampliació d’espais per la família professional d’Imatge Personal 
a l’Institut Ramon Turró i Darder 
 
El Sr. Carles comenta que fa temps que tenen bona matrícula i que estaria bé consolidar la 
família d’Imatge personal. Manifesta però, que actualment hi ha un problema de manca 
d’espais. 
 



 
Ara disposen d’una nau de 230m2 que es podria utilitzar per ampliar el Cicle Formatiu de Grau 
Mig de Perruqueria o per crear un nou Cicle Formatiu d’Estètica. 
 
Des de l’Institut es va presentar un pressupost a l’Ajuntament d’adequació d’aquests espais. La 
idea seria establir un conveni amb el Departament d’Ensenyament en el que l’Ajuntament 
pogués avançar els diners d’aquesta obra. Es dividiria la nau en 4 espais. La idea seria iniciar 
el cicle formatiu d’estètica el curs 2014-2015. 
 
Informa que un dels espais seria una Aula/Taller perquè si es consolidés també el Cicle 
Formatiu de Grau Superior, s’haurà de fer en horari de tarda. 
 
Comenta que en 2 anys està previst que entri en vigor la nova Llei d’Educació, que inclou la 
Formació Professional Bàsica, i que aquest fet implicat també la necessitat d’ampliar espais. 
 
La Sra. Mora comenta que hi ha contactes amb el Departament d’Ensenyament per mirar de 
tirar aquest conveni endavant.  
 
4rt.- Informació sobre el Projecte GR 
 
La Sra. Mercè Mora comenta que el Projecte GR va sorgir de la detecció de necessitats a les 
escoles i de les activitats engegades per la Regidoria de Joventut de reforç escolar i de treball 
de la gestió d’emocions amb joves i adolescents. 
 
És un projecte viu que s’està treballant coordinadament des de 3 regidories de l’Ajuntament de 
Malgrat de Mar: Joventut, Educació i Serveis Socials, que s’ha iniciat a l’Escola Marià Cubí 
perquè és l’escola pública més gran del municipi. 
 
El projecte GR està format per 5 accions que tenen un objectiu comú, que és contribuir a la 
millora de l’èxit educatiu dels infants i joves del municipi. 
 
Explica les accions que conformen inicialment el Projecte GR: 

• Aules d’Estudi a la Biblioteca. Obertura de diversos espais de la biblioteca municipal 
que té com a objectiu oferir uns espais d’estudi en horari nocturn i de cap de setmana. 

• Tallers de gestió d’emocions a l’aula: tallers de gestió d’emocions que s’ofereixen a les 
aules de 5è i 6è de l’Escola Marià Cubí i Soler. Combinen sessions dins l’aula amb 
formació específica als mestres. 

• Gimnàs emocional. Són sessions d’educació emocional que s’ofereixen a joves i 
adolescents i que pretenen fomentar el desenvolupament les seves capacitats en la 
gestió emocional. Les sessions es realitzen els dissabte al matí. 

• Espai d’estudi: espai de suport a l’estudi fora de l’horari lectiu per joves que cursen 
educació secundària obligatòria i batxillerat. Són sessions que es realitzen al Centre 
Cívic de dilluns a divendres, que combinen el reforç i suport a l’estudi amb aspectes 
d’educació emocional. 

• Aula d’estudi: projecte de suport socioeducatiu per a infants del municipi, amb especial 
atenció a aquells que es troben en situació de risc social, en el que s’ofereix suport a 
l’estudi a alumnes de 3er a 6è de primària de l’Escola Marià Cubí i Soler. Les sessions 
es realitzen de dilluns a divendres al Centre Cívic fora de l’horari lectiu. 

 
Explica que és un projecte que s’ha iniciat el mes de març de 2013 i que incideix en la paper 
important de la coresponsabilitat de les famílies. 
 
La Sra. Pelegrín pregunta si es pot ampliar a alumnes d’altres escoles. 
 
La Sra. Mora comenta que s’està valorant. 
 



 
El Sr. Carles manifesta que els punts forts del projecte són el seu caràcter preventiu així com el 
fet que fomenti la coresponsabilitat de les famílies en el procés educatiu dels infants i joves. 
També comenta que els resultats podran començar a detectar-se d’aquí 3 o 4 anys 
 
5è.- Precs i preguntes 
La Sra. Cuatrecases demana que es pugui convocar el Consell Escolar Municipal més sovint 
per poder fer un seguiment més acurat d’aquests temes. 
 
La Sra. Mora comenta que en pren nota. 
 
El Sr. Carles comenta que en aquests tems de retallades que es pateix a tots els centres, 
aquestes ajudes són benvingudes, donant l’enhorabona i agraint aquest esforç. 
 
La Sra. Bernadàs informa que la Regidoria de Joventut iniciarà un nou curs de monitors en 
breu i que, per altra banda, obrirà un nou servei d’assessoria de mobilitat internacional  que es 
posa a disposició dels joves del municipi. El fet de posar-ho en coneixement al Plenari del 
Consell Escolar Municipal és per tal que aquests serveis siguin conegut pels seus membres per 
tal que puguin fer-ne la difusió que creguin més adient. 
 
La Sra. Mora comenta, adreçant-se a la Sra. Serra que la Comissió de Treball no s’ha convocat 
perquè no hi ha hagut problemes concrets en aquest sentit. 
 
La Sra. Serra respon que la pregunta la va formular al Ple de l’Ajuntament i no al Consell 
Escolar Municipal. Comenta també que les decisions preses en un òrgan com el Consell 
Escolar Municipal s’han de complir. Posa de manifest que creu que és necessari saber què 
necessita Malgrat de Mar i que, per tant, cal engegar la Comissió de Treball, de la mateixa 
manera que amb anterioritat es va crear la Comissió de Treball de la que va sorgir la sol·licitud 
del Cicle Formatiu de Perruqueria. 
 
La Sra. Mora pregunta al director de l’Institut el seu parer sobre si cal engegar aquesta 
comissió. 
 
El Sr. Carles diu que no farà cap mal i que qualsevol estudi sobre el municipi serà profitós per 
tenir una previsió de futur, més com a informació que no com a demanda concreta a fer. 
 
La Sra. Mora comenta que el missatge del Departament d’Ensenyament és que no hi ha 
pressupost. 
 
El Sr. Ragull proposa que es posposi la creació de la Comissió de Treball fins a l’octubre i que 
caldria fer una prospecció de possibles cicles formatius, alhora que es té en compte que s’està 
produint una davallada demogràfica de la població infantil, que es tradueix en una davallada en 
el nombre de places. A Malgrat encara no s’ha produït, però en altres municipis ja hi ha hagut 
una disminució en el nombre de línies. 
 
La Sra. Creus manifesta que creu que l’Escola Marià Cubí acabarà perdent línies. 
 

 
I quan són les divuit hores i cinquanta-cinc minuts, 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 
 
 


