
 

A Arenys de Munt, el dia 3 de desembre de 2019, a les 18 hores, es reuneixen les 
següents persones, que formen part del Consell Municipal d’Educació o que actuen en 
representació de membres que no han pogut assistir a la reunió: 
 
Representants polítics 
Tònia Vila (regidora de Cultura, Educació i Comunicació) 
Victòria Devesa (representant de Junts per Arenys de Munt) 
Daniel Garcia (representant de la CUP) 
 
Representants de centres educatius 
Lluís Llovet (director de l’Escola Sant Martí) 
Maite Casquete (cap d’estudis de l’Escola Sant Martí) 
Alba Colomer (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sant Martí) 
Elisenda Torrent (secretària de l’Escola Sobirans) 
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon) 
Mònica Martori (representant de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon) 
Agnès Pueyo (directora de l’Escola Bressol La Petjada) 
Francina Cintas (presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada) 
Marga Galofré (representant de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada) 
Mireia Vega (coordinadora pedagògica de l’Escola Bressol La Petjada) 
Oliver Bravo (cap d’estudis del CFA Enric Camón) 
Mònica Torras (representant de l’alumnat del CFA Enric Camón) 
Rosa Conesa (directora de l’Aula de Música AdM) 
Àngels Salichs (directora de l’Escola Bressol La Caseta Amagada) 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon) 
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans) 
Susana Sánchez (cap d’estudis de l’Escola Sobirans) 
 
 
Fa de secretària Alícia Muns. 
 
 
1. Aprovació acta sessió anterior 
 
S’aprova l’acta de la sessió anterior, que va ser enviada prèviament als assistents, i s’hi 
van recollir algunes esmenes. 
 
 
 



 

2. Valoració inici de curs 
 
Per part dels centres el curs va iniciar-se sense problemes. El Sr. Duran explica que a 
l’Institut Domènec Perramon s’ha iniciat el projecte Rock’in de música; per tal de tirar-
lo endavant, s’han adaptat els despatxos de la planta baixa i s’han fet obres al primer 
pis, per a poder-hi col·locar els despatxos de direcció. Actualment el projecte ja està 
implantat amb normalitat al centre. 
 
La Sra. Vila presenta la nova directora de l’Escola Bressol, Agnès Pueyo, i la 
coordinadora. 
 
3. Revista educativa 2020. Programació calendari 
 
La Sra. Vila comenta que s’ha d’encarar el proper número de la revista d’educació. 
Pensa que s’ha de valorar si és millor presentar-la abans de la preinscripció o després. 
Es considera que pot ser una eina més de reclam. Si es publica abans, a partir del gener 
ja s’hi hauria d’estar treballant, i s’hi pot posar informació del que s’està fent fins al 
moment i del que hi ha previst fer en el futur. S’acorda que la revista surti abans del 
període de preinscripcions; per tant, els articles han d’estar enllestits el 31 de gener i 
s’han d’enviar al Sr. Joan Lloret. 
 
4. Reserves de la Sala Municipal durant el curs 2019-2020 
 
La Sra. Vila recorda que s’han d’anar fent les peticions de reserves de cara a tot el curs. 
S’han d’enviar a la Sra. Rosa Romero de l’Ajuntament. Recorda a l’Institut que, si 
necessiten la Sala d’Exposicions per a exposicions d’història, també ho demanin. 
 
5. Estat de les inversions fetes i pendents 
 
La Sra. Vila explica que a l’escola bressol s’han fet les obres a la cuina durant l’estiu. 
Manca la segona fase, que consisteix en la dotació del mobiliari. 
 
Des de la Regidoria s’han fet accions perquè el Departament d’Educació construeixi 
l’ascensor de l’Escola Sant Martí. Ja es disposa del projecte executiu i això ha facilitat 
que la Generalitat iniciï les obres al mes de juny, quan acabi el curs escolar. És més car 
que un ascensor normal, perquè ha d’unir dos edificis que es troben a diferent 
desnivell. 
 
Tot i que l’Ajuntament està molt collat econòmicament, s’està intentant tirar endavant 
totes les demandes que van arribant des de diferents centres escolars. 
 



 

Es recullen les iniciatives i peticions de les AMPA per fer canvis als patis i aconseguir 
canviar dinàmiques en l’hora d’esbarjo. 
 
Aquest any ha quedat frenada una inversió en enjardinament a la pista de l’Escola Sant 
Martí/pista municipal, però es tirarà endavant durant el 2020. 
 
El Sr. Garcia pregunta la previsió per combatre la calor a les escoles de primària. El Sr. 
Llovet explica que no tenen res pensat. El Sr. Duran també comenta el mateix. A 
l’Escola Sobirans hi ha una calor excessiva. El Sr. Garcia proposa que es busquin 
subvencions a través de Generalitat per fer projectes d’eficiència energètica i 
problemes climàtics, i pensa que s’ha de tenir en compte un pla de futur, atès que el 
canvi climàtic afavoreix calors extremes. 
 
La Sra. Vila explica que s’ha començat per l’Escola Bressol. Aquests darrers anys s’ha 
invertit a l’edifici per atenuar la calor durant els mesos d’estiu (vinils a finestres, 
tendals i aire condicionat). Des del govern s’ha decidit demanar la subvenció per a 
col·locació de plaques solars a l’escola bressol. 
 
La Sra. Vila demana que, si es pot, es facin registres de temperatures als centres, per 
valorar la conveniència de prendre actuacions respecte de la calor. 
 
6. Nomenament de representant en el Consell del Poble 
 
La Sra. Vila explica que l’any passat ja es va proposar que sortís una persona per poder 
representar el Consell d’Educació dins el Consell del Poble, per tractar temes, proposar 
solucions i que, en definitiva, fos el representant del col·lectiu educatiu. La mitjana 
d’edat dels actuals membres del Consell del Poble és bastant elevada i treballen per 
satisfer les seves necessitats. S’acorda que hi representaran el Consell d’Educació les 
senyores Francina Sintas, Clara Coll i Maite Casquete. 
 
La Sra. Vila explica que actualment al Consell del Poble hi ha molt poca gent, i la que hi 
ha està molt polititzada, però creu que se li pot donar la volta amb la incorporació de 
membres del Consell d’Educació. Diu que, per exemple, la reunió que el Consell del 
Poble farà properament anirà enfocada al pressupost 2020, i seria important que s’hi 
pogués defensar una dotació superior en temes d’educació. Un altre exemple és l’obra 
de reforma del Centre Cívic: una de les demandes que podria fer el representant al 
Consell del Poble seria que les obres s’enllesteixin al més aviat possible per tal que 
l’escola de música s’hi pogués instal·lar, ja que actualment es té una necessitat molt 
gran d’espais adequats per impartir les classes de música. 
 
 
 



 

7. Festa comunitat educativa abans preinscripcions 2020-2021 
 
La Sra. Vila comenta que a l’anterior reunió del Consell es va acordar que, de cara al 
curs 2020-2021, s’han de promoure activitats per aconseguir que les famílies inscriguin 
els seus fills a les escoles d’Arenys de Munt. La preinscripció es farà pels volts de 
Setmana Santa. S’hauria de pensar una campanya conjunta de cara a les famílies amb 
nens i nenes que han de començar infantil i primària i els que han d’anar a l’Institut. 
 
S’acorda que la festa tindrà lloc el divendres 6 de març. Comprendria estands 
informatius de cada escola (proposta d’ubicació  al centre de la plaça en forma rodona 
perquè s’hi vegi unitat) i una xocolatada i altres activitats (jocs de fusta). Es farà una 
pluja d’idees a través del correu del Sr. Joan Lloret durant el gener. 
 
8. Planificació escolar curs 2020-2021 
 
La Sra. Vila explica que va tenir una reunió amb el Departament fa uns dies i que, 
després de veure el cens de naixements, en el qual consten 70 nens/nenes 
censats/des, hi haurà 3 línies a Arenys de Munt. El centre que tingui més 
preinscripcions acollirà la tercera línia. 
 
Hi haurà uns 88 nens de 6è que han d’anar a l’Institut. Això fa que hi hagi previstes 3 
línies d’ESO, a més de 2 línies a 1r de batxillerat i una a 2n de batxillerat. 
 
9. Torn de paraules 
 
La Sra. Vila pregunta als i les presents quin dia de la setmana es creu més oportú 
celebrar les properes reunions del Consell d’Educació. S’acorda que es faran els dijous i 
es farà consulta primer a l’Escola Sant Martí per assegurar el dijous que no tenen 
formació. 
 
Hi ha un avís d’Inuncat per a les properes hores. Es recomana no fer activitats al carrer 
per evitar accidents a causa del vent i la pluja. 
 
La Sra. Vila explica que des de l’Ajuntament s’està insistint en fer bé la recollida 
selectiva. Explica que l’objectiu és reduir la quantitat de rebuig. Demana un esforç 
addicional per fer la recollida selectiva ben feta i disminuir aquesta fracció. 
 
El Sr. Llovet diu que s’ha de controlar l’empresa de neteja; hi ha la sensació que 
aquesta empresa ajunta diferents fraccions per treure-ho el dia del rebuig. 
 
Sobre l’Institut, el Sr. Duran explica que s’han eliminat les papereres dels passadissos i 
ja no es genera tant de rebuig. Només en queden a les classes. 



 

 
La Sra. Torrent informa que a l’Escola Sobirans també tenen sistemes interns de 
recollida fent selecció de fraccions i no creu que es generi massa rebuig. 
 
El Sr. Duran demana saber el balanç dels primers tres mesos del curs, ja que s’han fet 
accions per millorar la recollida i voldria saber si s’ha aconseguit algun avenç. 
 
La Sra. Vila explica que s’ha començat incidint en la zona industrial en temes de 
recollida i al cap d’una setmana es va deixar de recollir el que estava malament, per la 
qual cosa hi va haver un resultat positiu. Explica que hi haurà un dinamitzador que farà 
campanya en l’àmbit domèstic. 
 
La Sra. Sintas explica com es fa a l’Institut on ella treballa, on obliguen els nens i nenes 
a deixar els embolcalls a l’aula, en un dels dos contenidors que hi ha. Així s’evita la 
barreja a les papereres del pati. 
 
La Sra. Vila explica la previsió d’acabament del Centre Cívic i els usos que s’ha pensat 
que se’n podran derivar. Tot allò relatiu al desenvolupament d’aquest edifici es podrà 
defensar a través del Consell del Poble. S’explica tota la problemàtica que té l’Aula de 
Música pel que fa als espais que està ocupant actualment i la necessitat de fer-ho tot al 
Centre Cívic. 
 
La Sra. Torrent pregunta pel Projecte Euronet 50x50 del curs 2015-2016. Després de 
l’estalvi de 800 euros que va suposar, es va quedar que s’invertiria en un regulador a 
l’Escola Sobirans i encara està pendent de fer-se. 
 
 
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent   
2/4 de vuit del vespre del dia assenyalat al començament. 


