Ajuntament d’Argentona

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D’ARGENTONA
______________________________________________________________________
Acta 2/16
A la vila d’Argentona, comarca del Maresme, a 7 d’abril de 2016 , 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.
1.- Aprovació acta anterior.
Es fan les següents esmenes :
- A la pàgina 2 del consell escolar municipal ordinari “pel curs 16-17” hi ha 22 nens més
que el curs passat...Ha de constar “curs 17-18 “.
- Incloure la Mònica Jiménenz a l’equip de treball del protocol de Prevenció de Violència
de Gènere.
- Esmenar la pàgina 5 de l’acta del consell de 3 de desembre 2015 ,on s’indica que va
ser la Meritxell Salvat qui va entendre.....ha de dir “manifesta que..”
2.- Aprovació acta CEM extraordinari de 18.2.16. S’aprova

3.-Despatx ordinari
S’informa que la festa de les Escoles Verdes es farà dissabte dia 16 d’abril
S’informa també dels projectes que des de la Regidoria d’Educació s’han demanat a la
Diputació:
Suport tècnic:
- Espai de debat educatiu
- Lletra a lletra fem municipi
- Suport per a la funció educativa a les famílies.
- Activitats per la promoció de la salut
- Préstec de material esportiu per les festes de les escoles
Suport econòmic:
-

Finançament de les escoles bressol municipals.
Cursos de català i aula d’estudi

S’informa del viatge a Itàlia que es fa del 10 al 15 d’abril de 2016 amb l’objectiu d’intercanviar
formació profesional i prepara l’estada dels alumnes de PFI a l’Escola de Pastiserria i Fleca. A
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aquesta estada hi aniran 5 participants d’Argentona, 5 de Montgat i 2 …… de Sant Pere de
Ribas.
Es comenta també el procés de preinscripció de les escoles bressol, que aquest any és del 9
al 18 de maig.
El Sr. Àngel Puig informa del concurs de les escoles de la gestió de les escoles bressol. La
voluntat política del consistori es de municipalitzar el servei de les escoles bressol amb
l’objectiu de millorar la prestació del servei. Atenent a aquesta voluntat ara sortirà a concurs
la gestió de l’escola bressol Cargol Treu Banya per 2 anys i s’aprofita l’any de pròrroga del
Bosquet. Després d’aquest any de prorroga es municipalitzarà el Bosquet. El curs següent el
Cargol.
És fa èmfasi en la decisió de posar per en la valoració dels projectes educatius (60% valor
pedagògic) enlloc de la proposta de baixada de preu del cost (40% valor econòmic). Es
formarà una comissió d’experts per avaluar els projectes que es presentin.
Es manifesta que a nivel territorial hi ha una tendència a municipalitzar les escoles bressol.
4.- Consell dels Infants
El Regidor Guillem Saleta presenta el projecte Consell dels Infants. Informa del suport rebut
de la Universitat de Barcelona i de la Diputació i de les regidories que hi participen
(Participació, Serveis Socials i Educació).
Dona informació sobre dates possibles d’inici (octubre 2016), de la franja d’edat que hi
participaran (5è/6è) de les escoles del municipi.
Informa també que s’ha pensat en la possibilitat d’incorporar en aquest projecte no només
les escoles del poble, sinó també esplais, entitats educatives, etc. Però de moment, es
descarta la idea i es plantejarà més endavant.
5.- Curs 2016-2017
S’informa de les preinscripcions del curs 2016-2017.
P-3:
Escola Sant Miquel del Cros: 12
Escola Bernat de Riudemeia: 21
Escola Argentona: 28
Escola Les Fonts: 31 (20 germans)
1r ESO:
Institut: 168 (146 provinents de les escoles d’Argentona)
Àngel Puig comenta que hi haurà alternança anual de preinscripció a P3 a l’Escola Argentona
i l’Escola Les Fonts.
6. Mapa escolar d’Argentona.
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El regidor d’educació informa que s’ha demanat un tercer PFI de necessitats educatives, perfil
professional de jardineria que atendrà a 10 alumnes durant 2 anys.
Explica també que s’està fent tràmits per fer una escola d’adults municipal.
8.Urgències
No n’hi ha cap.
9.Precs i preguntes
El Sr. Pere Ribas, conserge de les Fonts, informa de la mancança de productes de neteja als
centres. L’empresa no facilita aquestes productes regularment. L’Àngel Puig comenta als
assistents que hi ha dos expedients sancionadors contra l’empresa. Es demana que s’informi
a l’Ajuntament per pendre les mesures pertinents.
La Sra. Glòria Garriga explica que s’ha informat poc de la implementació dels procés de
telegestió energética a les escoles. Fa la petició que se’ls informi més.
Referent a les incidències que es puguin produir a un edifici cal fer servir els canals establerts
per tal de registrar-les i poder intervenir amb més eficiencia.
La Sra. Meritxell Salvat diu que l’Ampa ha fet la demanda de fer un informe de l’històric de les
gestions realitzades pel canvi d’ús de la Plaça dels Enamorats.
I no havent més assumptes a tracta s’aixeca la sessió a lee 21:15 h.

Ana Petit Figuerola
Tècnica d’Educació i secretària del Consell

Acta aprovada el 8 de juny de 2016.
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