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A Arenys de Munt, el dia 14 de desembre de 2016, a les 18 hores, es reuneixen les 
següents persones, que formen part del Consell Municipal d’Ensenyament o que 
actuen en representació de membres que no han pogut assistir a la reunió: 
 
Representants polítics 
Tònia Vila i Paituví (Regidora Cultura, Ensenyament i Festes) 
Lluís Campasol (Regidor PDeCAT) 
Maria Daumal (Representant ERC) 
Maria Ballester (Regidora CUP) 
J. Manel Ximenis (Regidor no adscrit) 
Esther Sanchez (Regidora no adscrita) 
 
Representants d’entitats 
Lluís Llovet (Director Escola Sant Martí) 
Stella Pujol (Directora Escola Sobirans) 
Joan Duran (Director IES Domènec Perramon) 
Anna Artigas (Presidenta AMPA Escola St. Martí) 
Sonia Olivares (Presidenta AMPA Sobirans) 
Maite Casquete (Cap d’estudis Escola Sant Martí) 
Rosa Conesa (Directora Aula de Música) 
Aitana Dellonder (Directora Escola Bressol La Petjada) 
Gemma Rueda (Representant AMPA Escola Sobirans) 
Alba Colomer (Representant AMPA Escola  St. Martí 
Rosa Blasco (Cap d’estudis Escola Sobirans) 
Mireia Fillol (Representant Escola Bressol La Petjada) 
M. Àngels Salichs Pont (Directora Escola Bressol La Caseta Amagada) 
 
Excusen la seva assistència els srs. Josep Lluís Rodríguez (Aula de Formació) i 
Mònica Cadellans ( Representant IES Domènec Perramon)  
 
Fa de secretària Alícia Muns i Terrats. 
 
 
1.- Lectura i aprovació acta sessió anterior 
 
La regidora  de cultura, sra. Tònia Vila, fa una lectura de l’acta del Consell Municipal 
d’Ensenyament del dia 14 de juny de 2016,  que és aprovada per unanimitat.  
 
2.- Dades de valoració de resultats acadèmics del curs anterior. 
 
IES DOMÈNEC PERRAMON 
 
1r  ESO promocionen 69 alumnes (100%) 
2n ESO promocionen 66 alumnes (89%) 
3r  ESO promocionen 67 alumnes (95,7%) 
4t  ESO promocionen 79 alumnes (95%) 
1r  BAT promocionen 44 alumnes (93%) 
2n BAT promocionen 34 alumnes (89%) 
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Pel que fa a les competències: 
 
CATALÀ: 97%    CASTELLÀ: 81%   ANGLÈS: 80%     TECNO: 73%  MATEMÀTIQUES: 76% 
 
ESCOLA SANT MARTÍ 
 
La promoció de l’alumnat ha estat d’entre el 93 i el 97% 
 
Pel que fa a les competències: 
 
CATALÀ: Hi ha hagut un total de 3% de suspesos de 14 alumnes 
CASTELLÀ: 3% ANGLÈS: 5% MATEMÀTIQUES: 3% sobre el total de 14 
 
L’Escola Sant Martí es troba entre els 8 primers centres de Catalunya pel que fa a les 
assignatures de català, castellà i anglès (d’entre els 47 de l’Alt Maresme -públics-concertats i 
privats) 
 
ESCOLA SOBIRANS 
 
Els cicles inicial i mitjà promocionen quasi un 99% dels alumnes. Quasi tot l’alumnat ha aprovat 
les competències i van consolidant. 
 
3.- Valoració inici de curs 
 
Aula de Música: 131 alumnes inscrits. Hi ha hagut una baixada important, sobretot en 
els petits (16), potser degut a la nova activitat musical que hi ha al municipi.  
Aquest curs hi ha 4 professors més i els grups s’han distribuït de la següent manera: 

- 1 grup de 3-4 anys 
- 2 grups de roda d’instruments 
- 7 combos 
- Nova activitat de cor en anglès (el dia 16  de desembre fan el seu primer 

concert a Mataró) 
- 3 Big Bands (abans hi havia la Big Band menuts i la remenuts, compartides 

amb Arenys de Mar; la Big Band gran era només d’Arenys de Mar, però amb 
molts músics d’Arenys de Munt). Actualment es comparteix també la de grans. 

 
La sra. Rosa Conesa explica que hi ha una baixada quan els nanos han de començar 
a l’IES Domènec Perramon. S’espanten pel nivell de feina que suposa i això els fa 
donar de baixa de l’Aula. 
El director de l’IES Domènec Perramon comenta que s’haurà de pensar en alguna 
manera perquè això no passi. 
 
La regidora comenta que hi ha hagut canvis en les direccions de l’Institut Domènec 
Perramon (sr. Joan Duran) i l’escola de Formació d’Adults, que té un director (Josep 
Lluís Rodríguez)  i una Cap d’estudis (Cleofasa Martínez) 
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4.- Reserves de la sala municipal curs 2016-2017 
 
La sra. Tònia Vila explica que de moment ja està tot llest per a la primera part: els 
concerts de Nadal. Ara toca parlar de la celebració del Carnaval i proposa parlar-ho 
més endavant per consensuar amb les escoles la manera de celebrar-lo. L’escola 
bressol La Petjada comenta que continuaran com sempre, no sortint al carrer, per la 
dificultat que suposa treure els nanos tan menuts. 
La  sra. Sonia Olivares parla dels concerts de Nadal. Demana que hi hagi una 
continuïtat de dies en la celebració dels concerts, pel tema de la decoració de la sala. 
A ells aquest any els hi coincideix amb el tió.  
Es tindrà en compte de cara a l’any que ve. 
El sr. Joan Duran comenta que des de l’IES Domènec Perramon no s’ha fet encara 
cap reserva de cara a la celebració de Sant Jordi. La faran properament. 
 
5.- Obres i inversions.- 
 
ESCOLA BRESSOL 
La regidora explica que pel que fa a obres, enguany ha estat quasi monotemàtic el 
tema a l’escola bressol: s’ha pintat la façana, s’hi ha posat voladís, s’han arreglat els 
WC, el sostre. S’ha adquirit nevera per la cuina, un gronxador. S’ha instal·lat un tendal 
per als nadons. S’ha adquirit un projector i pantalla digital.  
 
ESCOLA SANT MARTÍ 
Al Sant Martí s’hi va fer una actuació a l’estiu. Per Nadal es pretén pintar el segon pis. 
El director comenta que potser no s’arriba a fer perquè el pintor ha de fer dues 
feines alhora per Nadal i no tindrà temps material. Des de l’Ajuntament es 
comprovarà això i s’intentarà resoldre-ho. 
 
AULA DE FORMACIÓ 
Hi ha una aula compartida amb el professorat de l’aula i de l’escola S. Martí. Aquesta 
aula s’ha dotat amb mobiliari, per tal que l’escola d’adults vagi creixent en qualitat i 
qualitat.  
Explica la proposta del professorat de l’Aula de Formació de donar el nom d’Enric 
Camón a aquesta i això la comissió del Nomenclàtor ho ha aprovat. 
 
ESCOLA SOBIRANS 
A l’Escola Sobirans s’ha arranjat la gotera que feia temps que cuejava. Explica la 
directora que hi ha professorat que està pintant l’interior. Demanaran pintura per anar 
fent. 
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Com a escola verda diu que s’han plantejat, mitjançant alguns pares, que es puguin 
col·locar uns suros a la paret groga a l’interior de l’escola. Demanarà diners per 
comprar els suros. 
 
La sra. Sonia Olivares diu que les canastes que va comprar l’ajuntament l’any passat 
han quedat amb els cantos vius perquè s’hi va fer una estructura amb rodes a 
posteriori i la canalla s’hi fa mal. Es dirà que s’arregli. 
 
 
La regidora d’ensenyament explica que quan el casal de joves es traslladi al centre 
cívic, l’escola de música s’ubicarà a l’Escorxador i properament es demanarà la 
redacció del projecte i en el proper consell es podrà ensenyar com ha quedat. Es 
contempla una ampliació de l’edifici per la part del darrere, suprimint el problema que 
hi ha amb el passadís posterior, que està a tocar de l’escola bressol i comporta molts 
problemes amb el jovent. 
 
6.- Precs i preguntes 
 
La sra. Rosa Conesa diu que els geganters els demanen sovint que es creï una 
cantera per fer acompanyament als gegants quan fan les cercaviles. 
La sra. Sonia Olivares diu que es va parlar de fer una extraescolar de gralla però la 
compra d’instruments suposa molta despesa. 
El sr. Lluís Llovet diu que ja es va intentar també fa uns anys però tampoc no va tirar 
endavant. 
S’hauria de buscar la fórmula per poder-ho aconseguir, diu la sra.Conesa. No es tracta 
de fer una oferta de curs de gralla, sinó enfocar-ho més a fer sortides amb els gegants.  
El sr. Joan Duran diu que aquesta nit, per exemple, hi haurà una colla de nanos que 
tocaran música després de la representació dels pastorets.  
Es queda que un dia es parlarà consensuadament. 
Al Sobirans van arribar a crear una colla gegantera per poder portar els gegants de 
l’escola però no es van entendre amb els geganters d’Arenys de Munt i no va 
fructificar. 
 
La regidora recorda que es farà una única revista a l’any i al maig es demanarà la 
informació.  

I, no havent-hi altres temes a tractar, s’acaba la sessió essent les 7 del vespre 
 


