Ajuntament d’Argentona

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL D’ARGENTONA
______________________________________________________________________
Acta 3/1 - 8 de juny de 2016
A les 19 h, són convocats, a l’escola 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
S’aprova amb les següents esmenes: L’ordre del dia no coincideix , el suprimim.
Punt 3. On diu que “ el Sr. Àngel Puig informa del concurs de les escoles .......amb l’objectiu de
millorar la qualitat ...” ha de dir : “amb l’objectiu de millorar la prestació “ .
En el darrer paràgraf ha de dir “ Es manifesta que “ enlloc de “ S’observa “Als precs i
preguntes en la intervenció de la Sra. Meritxell Salvat ha de dir : “ la Sra. Meritxell Salvat diu
que l’Ampa ha fet la demanda que es faci un informe històric de les gestions...”
2.- Despatx ordinari.
- La Diputació de Barcelona ens ha atorgat dues subvencions : una pel funcionament de les
Escoles Bressol Municipals de 5.066 € i un altre pel la formació de persones adultes ( Català i
Aula Oberta ) de 4.034 € .
- S’informa del calendari per a la Constitució del Consell dels Infants : Al juliol, aprovació del
document de definició del Consell d’Infància de l’Ajuntament d’Argentona pel Ple municipal.
El projecte està liderat per la Regidoria de Participació.
Juliol del 5 al 9 de setembre del 2016: Fer una reunió conjunta amb equips de direcció de
les 4 escoles i convidar Josep Colomer i Laura Pascual.
Setembre del 2016: Presentacions a diversos agents implicats:
Presentacions a

Data i hora

Presentació a la ciutadania (Ana María Novella, Josep Colomer i

Lloc
Saló de Pedra

un consell convidat)
Xarxa d’AMPAs

14/09/16 a les

Sala d’actes

20h
Consell Escolar Municipal

Esperant confirmació
d’Educació.

Reunió amb tutors i tutores

Esperant confirmació
d’Educació.
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Del 3 al 14 d’octubre del 2016: Presentació del projecte a les aules de 5è i 6è de totes les
escoles. 13 grups (350 alumnes). Hi assisteix el/la Tècnic/a de Participació Ciutadana.
Del 24 al 29 d’octubre del 2016: Eleccions per sorteig dels membres del Consell d’Infància al
Saló de Pedra. Es dóna hora a cada grup-classe. Cada alumne que vol participar al Consell
presenta la seva candidatura davant de la seva classe i finalment es fa el sorteig per escollir el
nen i la nena representant de cada classe i els seus suplents.
De l’1 al 18 novembre del 2016: Dues sessions de preparació de l’acte de constitució amb els
nens i nenes del Consell.
L’acte de constitució Consell d’Infància serà al voltant del 20/11/16.
-

Anna Sànchez informa de l’estada a Alba ( Italia ) per la formació professionalitzadora
de pastisseria que faran 9 alumnes de PFI . És un Erasmus d’FP. Del 10 al 15 de maig 2
regidors, i 3 tècnics van anar a Alba per tal de rebre informació de l’estada dels
alumnes , saber quin seria el nivell professional i visitar les instal·lacions d’Apro , allà
és on es va crear la marca Ferrero Rocher. Van visitar totes les instal·lacions
alimentàries. Els alumnes aniran a fer la formació del 3 al 17 de juliol, amb dos
tutors/es. La beca inclou formació , estada i dietes; els tutors tenen el desplaçament
pagat.

-

Agermanament Aubagne. Els alumnes de l’Institut marxen a primers d’octubre 6 dies,
estaran acollits en una escola. Van 20 alumnes i dos professors.
Els alumnes d’Aubagne venen al març 2017, seran uns 25 alumnes que seran acollits
per famílies d’Argentona.

3.- Preinscripció i matricula escoles bressol municipals.
A data d’avui, amb els alumnes preinscrits dins el període de preinscripcions i
comptabilitzant els que s’han inscrit fora de termini:

E.B.M CARGOL

Oferta

Nombre

Inscripci

Alumnes

Total

Total places

De 2na

TREU BANYA

Curs

de

ons fora

curs

alumnes

vacants

opció

41 places

16/17

preinscripcion

termini

anterior

Bosquet

s
0-1 anys

8

0

0

-

2

6

2 (*)

1-2 anys

13

1

1

0

2

11

-

2-3 anys

16

2

0

4

6

14

-

Total

37

10

31
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(*) hi ha una tercera preinscripció en llista d’espera que no ha demanat segona opció EBM
Cargol TB.
E.B.M EL

Oferta

Nombre

Inscripci

Alumnes

Total

Total places

2na opció

BOSQUET

Curs

de

ons fora

curs

alumnes

vacants

poden

16/17

preinscripcion

termini

anterior

107 places

anar

s

Cargol

0-1 anys

8

11

0

-

8

0

1-2 anys

31

27

3

8

38

1

-

2-3 anys

20

9

3

40

52

8

-

Total

59

47

6

48

98

9

Inici de les classes serà el 5 de setembre 2016
El darrer dia de classes el 21 de juliol
El divendres dia 10 de juny s’acaba el període de matriculació.
Davant de la manca de preinscripcions a l’escola bressol Cargol TB el regidor plateja estudiar
la possibilitat de que l’escola de S.Miquel del Cros obri una aula de 2-3 ( tal com fan en
algunes zones rurals o nuclis de població amb pocs infants) . També informa que es va
enviar una carta personal a cadascuna de les famílies que resideixen al veïnat i tenen infants
en edat d’anar a l’escola bressol , sense el resultat esperat. Diu que l’històric ens demostra
que hi ha hagut cursos en que també s’ha començat amb pocs alumnes .
S’ha de tenir en compte el futur urbanístic del veïnat , ja que hi ha la previsió de construcció
de 150 habitatges.
Es pregunta si la gestió de Clece té alguna cosa a veure amb el reduït nombre d’alumnes a
l’escola . El regidor respon que no, que hi ha un seguiment i que hi ha només uns 20 infants
al veïnat en edat d’anar a escola bressol. Mireia Rumià afegeix que hi ha famílies que no
poden pagar el cost, abans deixen als seus infants amb la família extensa.
Pel curs 2016-17 l’EBM té continuïtat amb dues aules . Donat que s’acaba la concessió a
Clece s’ha fet un concurs per dos anys, i s’han presentat dues empreses, ara serà un Comité
d’Experts qui farà les valoracions pertinents, amb la novetat de què la part pedagògica es
valorarà en un 60% i la econòmica en un 40%. Clece no s‘ha presentat.
Pel curs 2017-18 es vol municipalitzar l’EBM El Bosquet..

4.- Preinscripcions PFI
Anna Sànchez informa que s’han avançat les dates , han sigut del 20 al 27 de maig,
manifesta que no estaven d’acord perquè són molt aviat i és un greuge pels alumnes.
Del curs de Pastisseria i Fleca hi havia 17 places , han quedat 3 alumnes en llista d’espera.
Del curs d’Instal.lacions electrotècniques en edificis també hi havia 17 places i han quedat 8
alumnes en llista d’espera.
Del nou PFI d’Administratiu , de n.e.e., l’oferta era de 10 places i de moment hi ha 5 alumnes.
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El 26 i 27 de juny es tornarà a obrir la preinscripció, també al setembre si hi ha places
vacants.
Inspector de zona Sr. Eduard Castaño ha visitat les instal.lacions de PFI .
5.- Convenis escoles i subvenció Ampas.
Per que fa als Convenis amb les escoles l’Ajuntament d’Argentona té atribuïdes les
competències en matèria de promoció de la cultura, (d’acord amb el que preveu l’article 25.2,
lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local)per atendre
projectes i activitats culturals adreçades als alumnes de l’escola, que es porten a terme dins
l’horari lectiu i es contemplen en el Pla Anual de Centre (Taller de Ceràmica, sortides,
colònies, desplaçaments, projectes d’escoles verdes, de biblioteca, de festa de l’escola,
filoescoles, etc). El regidor informa que cal que tot el que demanin les escoles/INS que
suposi un pagament es gestioni a partir del conveni donat que no es poden pagar factures
directament des de l’ajuntament.
Al 2016 hi ha una novetat , el concepte d’aportació en espècies que L’Ajuntament
d’Argentona atorga a les escoles i que es concreta en la utilització gratuïta de l’equipament de
la Sala, d’acord amb allò que s’especifica en l’ordenança fiscal número 20 reguladora de la
taxa. Caldrà que consti en el conveni les datés d’ús i també constarà la valoració del cost.
En cas d’haver ingressos per taquillatge de les activitats o actes organitzats per les Escoles
d’Argentona seran propietat de l’escola.
Les subvencions a les ampas de l’any 2016 , s’informa que actualment l’ Ordenança ja
aprovada, queda pendent de fer les bases reguladores , on s’estableixen els criteris generals(
s’aprova per junta ) ha d’estar en exposició 15 dies. Quan estigui vigent podrem fer la
convocatòria. La previsió és que al juliol s’enviaran les convocatòries .
Es preveu que a la darrera setmana d’agost i primera de setembre ja es puguin presentar i
adjudicar cap a finals de setembre .
Es pregunta pel Conveni entre l’ajuntament i el centre Parroquial , el regidor respon que està
vigent i que s’ha aprovat amb una aportació de 15.000 €. El Centre Parroquial justifica tots
els usos que es fan.
6.- Calendari escolar curs 2016-2017.
Segons el Departament d’Ensenyament: ( Ordre ENS /77/2016, de 6 d’abril.) El Inici de les
classes d’ infantil i primària i secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà
de formació professional inicial serà el 12 de setembre ( secundària podria endarrerir al 14
però haurà de compensar els dies ). El darrer dia de classe: 21 de juny 2017.
Nadal: del 23 de desembre al 8 de gener 2017 – ambdós inclosos-, i Setmana Santa : del 8 al
17 d’abril de 2017 – ambdós inclosos.
Dies de lliure disposició : Es proposen - es va parlar en la reunió de directores/r i ja s’ha
aprovat al CEC de l’escola SM Cros , Institut i E. Argentona31 octubre 2016
9 de desembre 2016
27 de febrer 2017
2 de maig 2017
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Festes Locals: 3 d’octubre de 2016 i 29 de maig 2017 – Segona Pasqüa
S’acorda afegir el dia 28 d’abril de 2017 com a festa de lliure disposició , substituint el 4
d’agost de 2016 perquè és festa local i cau en vacances. (seria com recuperar una festa local
del 2015-16)
HORARIS:
Escoles Fonts, B Riudemeia i Argentona . de 9 a 12:30 i de 3 a 16:30 h
Escola S Miquel del Cros de 9 a 1 i de 3 a 5
INSTITUT , Jornada compacta de 8 a 14:30 h.
Cada escola acorda la modificació horària pel que fa a l’entrada esglaonada dels alumnes de
P-3 .
Jornada Intensiva : en general s’aprova als Consells de les escoles, seran el 22 de desembre
de 2016 i del 5 al 21 de juny de 2017.
7.- Reforma horària.
S’informa que per iniciativa d’Argentona es Mou i , i des de la regidoria de Participació , s’està
treballant per impulsar una REFORMA HORÀRIA.
Algunes de les reformes horàries vindran donades i les altres les hem de treballar a nivell
local.
S’ha creat un GRUP IMPULSOR que farà la seva primera trobada el dilluns que ve, dia 13 de
juny a les 19 h. ( acabaran a les 20 h ) a la Sala infantil de la Biblioteca Municipal.
El Grup Impulsor escoltarà i elaborarà propostes .
El regidor considera que és molt important que comunitat educativa estigui representada
en aquest grup, i demana que s’apuntin com a mínim 3 persones per poder compartir el
procés amb el Consell.
S’apunta la Meritxell Salvat
8.- Urgències. No hi ha.
9.- Precs i preguntes.
El regidor informa que el l’inspector del Departament d’Ensenyament , el 16 de juny, vindrà
a l’ajuntament per tal de presentar-nos a les noves directores de l’escola les Fonts i B. de
Riudemeia. Manifesta que Serveis Territorials no ha compartit amb l’ajuntament cap aspecte
d’aquesta decisió . Espera que la seva tasca sigui bona.
Una mare de l’ampa de l’escola B. Riudemeia, manifesta el seu desacord en representació
dels pares, en la decisió que ha pres la Inspecció de zona a l’hora d’escollir a les noves
directores. Demana a l’ajuntament que es pronuncií al respecte .
Meritxell S. Diu que inspecció ho va comunicar i va anar parlant amb les mestres del
claustre. I que ha anat presentant a les noves directores.
Àngels L. Diu es va fer un claustre extraordinari per presentar a ala nova direcció , és la Rosa
Sabatés. Segurament la secretària , la Vanessa Llaves, continuarà .
Cristina Prats vol fer constar què és “patètic” que per un any es posi una direcció externa.
El regidor manifesta estar en desacord amb el procediment .
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Una mare diu que hi ha famílies que es plantegen canviar als seus fills d’escola, que potser
per un any no calia. Sense donar explicacions es porta una directora de fora.
Carme Gòdia diu es va posar a disposició de l’inspector i no li va contestar i va arribar la
proposta de la nova directora.
Que hi ha pares que volen saber el “perquè” , diuen que va dir que l’escola necessitava un
canvi radical”.
Àngels L. Aposta per la professionalització dels directors/es.
S’informa que la Rosa Sabatés – Riudemeia- ve de l’escola del Mar de Vilassar de Mar i la
Susanna Ortega – Fonts- de Sant Pere de Vilamajor.
Àngel Puig informa de les converses mantingudes amb el Viver, que la finca proposa
activitats, van fer una nova proposta econòmica que en la reunió de directores /r
compartirà. Cal saber quins cursos visitarien el Viver cada any.
El regidor també informa que en el Ple municipal del dia 6 de juny es va aprovar la
construcció de la Central de Biomassa- climatitzador d’espais públics-, hi haurà dos grans
dipòsits d’estella; això suposarà un gran estalvi econòmic pel poble. Ara es licita l’obra i
s’espera que a finals del 2017 estigui acabat. Climatitzarà la Zona esportiva i Escola
Argentona.
Mónica Jimenez pregunta sobre la previsió d’obres de la porxada de l’escola. El regidor
respon que es canviarà d’arquitecte, la coberta serà diferent . Què s’ha de tornar a adjudicar.
Es farà la teulada i el paviment, no les grades. Diu que la pretensió és que al 2017 estigui
pressupostat.
Pel que fa a las paret que separa el pati de l’escola Argentona de la Piscina Municipal, Glòria
Garriga manifesta que el “plàstic” que es va posar- durant les obres en un sentit de
provisionalitat- està molt fet malbé , a més és una tanca baixa que caldria pujar , donat que
les pilotes es colen .
Àngels Lòpez diu que els lavabos d’infantil (B. Riudemeia)
requereixen reparacions constants.

estan molt malmesos i

Pere Ribas recorda que està pendent la construcció dels baguls d’obra al pati de l’escola (
Fonts) .
Sandra Cortijo pregunta per la participació de les ampa’s als pressupostos participatius. Ana
P. Respon que es va fer la “crida” a les amp’as per correu-e , la resposta va ser tan
minoritària que no es va arribar a convocar al grup d’ampa’s per manca de quòrum.
Meritxell Salvat pregunta com han quedat els grups de P-3 al municipi. Es respon : Fonts 25
alumnes, Escola Argentona 17+17, B Riudemeia 23, i S. Miquel del Cros 12 alumnes.
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Mónica Jimenez manifesta que no hi ha inconvenient en què es faci la Garrinada a l’escola
Argentona, però si hi ha canvis en la programació voldria que se’ls informés primer.
Afegeix que de la Garrinada de l’any passat van quedar vidres incrustats a la sorra del pati i
encara estan sortint. Insisteix en la importància de la neteja i que no es deixi entrar vidre.

Essent les 21:15h es dona per finalitzat el Consell.

Ana Petit Figuerola
Tècnica d’Educació i secretària del Consell

Argentona , 22 de juny de 2016.
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