Ajuntament d’Argentona

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D’ARGENTONA
______________________________________________________________________
Acta 3/15
A la vila d’Argentona, comarca del Maresme, a 3 de desembre de 2015, a les 19 h, són
convocats, a la Sala d’Actes de l’ajuntament d’Argentona per tal de celebrar sessió
ordinària del Consell Escolar Municipal, els representants dels diferents sectors de al
comunitat educativa. Veure annex.
El regidor d’Educació Àngel Puig proposa alterar l’ordre del dia i passar al punt 3.Donat que és una presentació de projecte :
3.- Presentació Pla Prevenció de la Violència de Gènere. Prevenció i detecció.
Ho presenta Nina Gonzalez, tècnica d’Igualtat i redactora del projecte.
Exposa:
El Protocol aprovat a final del 2014 ha propiciat la implementació d’un treball en
Xarxa per l’abordatge integral del fenomen de la violència Masclista al nostre
municipi. Es va fer una primera formació i treball específic amb cada àmbit per
definir la problemàtica i delimitar el paper de cada servei.
En el Protocol es va incloure a institucions municipals, comarcals i de diferents
àmbits a nivell educatiu, sanitari; social, de lleure, entitats socials, cossos de
seguretat, col·legi d’advocats, judicial per incloure tant la detecció i prevenció
com l’ atenció i la recuperació. En total formen part del Protocol un total de 20
serveis.
Des de l’inici, s’ha constatat i s’ha realitat formació especialitzada dels
professionals que conformen la Xarxa davant de la complexitat del fenomen de la
Violència Masclista per evitar normalitzar certs comportaments masclistes,
sexistes; així com treballar els estereotips i mites presents en la nostra cultura i en
cadascú de nosaltres per poder fer una millor detecció i prevenció de certs
comportaments.
Al mes de maig de 2015 es va constituir la Comissió Tècnica de la qual han
sorgit 2 comissions de treball: Comissió de Prevenció (Tècnics d’educació; PFI,
PL, ABS Argentona , Escoles de primària i secundària, joventut i Serveis Socials),
Comissió de Praxis i documentació (PFI, Policia Local, Mossos d’Esquadra ,
Institut de secundària, joventut i Serveis Socials, ABS, Hospital i SIE)
La Comissió de Prevenció inicia la seva tasca treballant per incloure a nivell dels
centres la coeducació, la prevenció del ciberassetjament i assetjament entre
iguals, la utilització no sexista del llenguatge, educació afectiva i sexual, visionat
pelis per treballar la igualtat, estereotips, relacions abusives, revisió mites amor
romàntic,... analitzar anuncis sexistes,
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Es va fer una formació i capacitació de dues Educadores de la Àrea de Joventut
per implementar el Programa de prevenció de l’Institut Català de les Dones
“Estimar no fa mal”.

La Comissió de Praxis i Documentació treballa per garantir espais per compartir
coneixements, promoure bones pràctiques, coneixements, procediments,
consensuar indicadors, eines per a la detecció, instruments de valoració del risc,
etc.
El jutjat de Violència de Gènere de Mataró ha demanat fer algunes modificacions
de l’informe mèdic de Comunicació a Òrgans Judicials per incloure la
descripció de les lesions, l’estat emocional, el tipus de maltractament, autor, si hi
ha fills, edats, denuncies, etc.
S’informa que és vol crear un observatori
per recollir i analitzar les
característiques i els tipus de Violència Masclista que tenim al territori
Conclusions i resultats:
- Protocol d’actuació consensuat
- Millora circuïts de coordinació
- Millora processos de treball entre serveis.
- Millora qualitat assistencial
- Consolidació Treball en Xarxa i millora implicació dels professionals .
- Avaluació continuada
- Utilització llenguatge i model de comprensió comú
- Formació especialitzada continuada per a professionals
- Creació de dues comissions de treball Consolidació de la coeducació
Consolidació Tallers de Sexualitat.
- Prospecció de necessitats i noves propostes
S’informa també que Argentona ha participat en la Jornada Tècnica d’àmbit comarcal
aquest passat novembre de 2015 per exposar la nostra experiència a l’hora de fer el
Protocol i la Constitució de les dues Comissions de Treball, que ha estat catalogada com
a Bona Pràctica per la seva incidència tant en aspectes de detecció i prevenció com
d’atenció i recuperació.
El regidor Àngel Puig diu que hi ha dos nous projectes que estan relacionats amb els
infants i les famílies , inicialment es volia donar compte d’ells en el despatx ordinari,
però les regidores Susanna Lòpez i Aïna Gòmez han vingut al Consell i ens els
expliquen:
Susanna Lopez, regidora de Serveis Socials i RRHH , informa del projecte Habilitats
parentals i èxit escolar , que s’iniciarà al gener a l’ escola de S Miquel del Cros i
posteriorment a les altres escoles d’educació infantil i primària del municipi. Aquest és un
projecte que ja es va iniciar l’any passat amb molt bons resultats. És un projecte on es
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treballa amb les famílies i els seus fills /es. Es fan activitats en família i reforç escolar als
fills. També sessions individuals per família ( una al trimestre).
Diu que la voluntat era continuar al setembre , però el procés de selecció i contractació
dels professionals que el porten a terme ha fet que s’endarrerís l’inici.
Es començarà al gener amb dos grups un al veïnat de S.Miquel del Cros i un altre grup
al centre del poble. Es portarà a terme en dies diferents per tal que les famílies es puguin
apuntar a un grup o un altre , indiferentment de la seva residència.
Demana la col·laboració de les escoles i les tutores dels alumnes que hi participin. Seran
sessions d’1,5 h per setmana i grups de 10/12 nens/es per educador/a.
Les famílies faran tallers en grups . I cada trimestre es farà una atenció individualitzada.
Remiro Tomé pregunta si aquesta informació està penjada a la web. Susanna respon
que es farà arribar la informació a les ampas.
Es pregunta qui farà la gestió. Es respon que tot parteix de l’ajuntament i que es farà un
tríptic informatiu.
Es demana que es faci difusió del projecte.
Àngel Puig afegeix que és un projecte transversal coordinat des de serveis Socials.
Arnau Aymerich , regidor de Joventut, diu que també la seva regidoria està implicada.
Pel que fa a la ubicació, Susanna López, diu que al veïnat del Cros , és a l’escola o al
Centre Obert, i al centre no es concreta en cap escola, quan les famílies estiguin
apuntades ja es decidirà la ubicació.
Cristina Prats vol saber si hi ha cribratge de famílies. La regidora respon que no és un
projecte per a famílies en risc, al contrari, ja que es va detectar que la població en risc té
més recursos.....i que hi ha un gruix que té dificultats i angoixes , és a aquest col·lectiu
que es vol donar suport i acompanyament.
I què passa si s’apunten moltes famílies ?
Respon la regidora que serà per ordre d’inscripció. Són 3 h a la setmana i cal el
compromís de participar en el projecte durant un any( aquest curs 6 mesos, de gener a
maig/juny) .L’horari seria d’1/4 de 6 a 7 de la tarda al veïnat del Cros i ala centre
segurament cap a 3/4 de 5 de la tarda.
L’Aïna Gòmez , regidora de mobilitat i medi ambient , entre d’altres . informa també de la
primera trobada de treball per tal d’iniciar una primera fase del projecte Camins
Escolars.
Explica que al 2013 es va iniciar un estudi que va fer la Diputació de Barcelona, al 2014
es va publicar i ara es plantegen com impulsar-ho. Tenen dotació pressupostària pel
2016 i s’ha creat una Comissió de tècnics i polítics , estan implicades les regidories de
Mobilitat, Medi Ambient, Governació i Participació.
Disposen de 500.000 € , que s’han de fraccionar en 4 anys. Els tècnics de Serveis
Territorials treballen per saber les accions que s’haurien de fer.
Ara, al 2016, es farà una prova pilot a Argentona tenint en compte el nombre d’alumnes
a les escoles i institut , també cal tenir en compte tots els participants en activitats
esportives .
Es demanarà la vinculació de les escoles i de tots els pares i mares per tal que
s’involucrin en conèixer les avantatges d’anar a peu.
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Al gener es farà un butlletí informatiu explicant el projecte , i també es farà el retorn de les
enquestes , ja que es vol fer també un recull de les necessitats.
Està previst que les obres d’urbanisme es facin a l’estiu i al setembre iniciar el projecte.
Experiències en altres poblacions ens diuen que aquest és un projecte agraït que els
nens /es se’l fan seu.
Eduard Torrent pregunta si es prioritzarà el carrer Gran. Aïna respon que es va parlar de
fer-ho des de la Plaça Nova en avall.
Àngels López detecta que aquí els alumnes no veuen els perills ni el risc.
Aïna López diu que camins escolars, seguretat i educació han d’anar de la mà. També de
la figura dels Agents Cívics , dels distintius als comerços i col.laboradors.
Àngel Puig proposa crear una comissió.
Es considera que seria oportú.
Arribat a aquest punt reprenem l’ordre del dia.
1. Aprovació acta anterior
S’aprova amb les següents esmenes :
Pàg. 4 , punt 3 . Ha de constar com a festa local de l’any 2016 el dia 3 d’octubre.
Pàgines 4 i 5 . Si es manifesta l’augment de ràtios de l’escola Argentona , es
demana també constin els augments de ràtio de les altres escoles.
Pàg.5 1r paràgraf. Ha de dir: “ és el segon curs escolar que es suprimeix una línia
de P-3”
Pàg. 5 –E. Bernat de Riudemeia , ha de constar : “ aquest serà el quart curs com
a directora...” “ l’actual cap d’estudis és la Irene Martorell i Vanessa Llaves
segueix com a secretària “
E .de Sant Miquel del Cros , ha de constar “escola d’atenció educativa preferent

2. Despatx ordinari .
-

El pressupost del l’any 2016 ja ha esta aprovat per la corporació municipal. Pel
que fà a educació el pressupost és de 1.385.649,58 € ( inclòs PFI i EBM )

-

S’ha rebut una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 2850 € per ajuts de
menjador a les EBM
destinat a minorar el cost del servei de menjador curs 2015/2016
-El proppassat 2 de desembre – ahir- a Can Marfà- Mataró- hi va haver una
trobada de regidors d’educació , on el Delegat d’Educació de la Diputació de
Barcelona , Sr. Rafel Humet va informar que s’obririen dues línies d’ajuts als
ajuntaments per tal de poder becar a les famílies que ho necessitin en el cost de
les escoles bressol i menjador .
També va informar d’un nou servei d’ajuts a la Formació Professional on la
Diputació de Barcelona s’implica al servei dels ajuntaments, Àngel Puig diu que va
quedar amb R.Humet per parlar d’Argentona.
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-

S’informa que des de la regidoria de Participació s’impulsa conjuntament amb
Educació i Serveis Socials la creació d’un Consell dels Infants. És un tema que
es tractarà al Consell de la Vila . S’inicia el treball per tal de redactar el projecte .

4.-Mapa escolar d’Argentona
Informar de la reunió de Planificació escolar pel curs 2016-2017 el dia 18.11.15 al
Departament d’Ensenyament , on destaquem segons consta en l’acta de la reunió
rebuda :
.../...
Necessitats d’escolarització per al curs 16/17 :
padró
93 alumnes
95% d’escolarització a P-3
88 possibles alumnes
TOTAL
4 grups necessaris ( + 1 grup de
l’Escola Sant Miquel del Cros)
..../....
Davant d’aquesta informació la Meritxell Salvat , directora de l’escola Les Fonts
manifesta que en la reunió de directores que es va fer a l’ajuntament, que en total
- Cros inclòs – eren 4 grups , i no 5 .
Mònica Jimenez , directora de l’escola Argentona diu que es va acordar que fos
rotatiu.
Quedem que cal aclarir-ho .

5.-Informació renovació membres Consell Escolar Municipal.
Donat que cal fer renovació dels membres del Consell Escolar Municipal, s’informa que
cada escola rebrà informació per tal de procedir a nomenar els nous membres o ratificar
els ja representats .
6.-Urgències
No hi ha.
7.- Precs i preguntes
El regidor d’educació diu que ja s’han portat a terme tres sessions del projecte EDE Espais de Debat Educatiu- i que pretenem ampliar el nombre de famílies participant, per
la qual cosa insisteix la importància de la participació en el mateix. Recorda que el tema
triar a debatre és la Autonomia.
Es demana que el cartell sigui més visual.
Sense més temes que tractar es tanca la sessió a les 21:05 h

Ana Petit Figuerola
Tècnica d’Educació i secretària del Consell
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