A Arenys de Munt, el dia 10 de març de 2021 a 2/4 de 6 de la tarda, es reuneixen
telemàticament 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 i Educació)
Victòria Devesa (regidora de Junts per Arenys de Munt)
Vanesa Muñoz (regidora del PSC)
Roser Ramos (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)
Maria Daumal (representant de l’AMPA de l’Escola Sant Martí)
Mònica Rosa (representant de l’AMPA de l’Escola Sant Martí)
Stella Pujol (directora de l’Escola Sobirans)
Susana Sánchez (cap d’estudis de l’Escola Sobirans)
Júlia Camacho (representant de l’AMPA 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)
Clara Coll Lladó (presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada)
Marga Galofré (representant de l’AMPA 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)
David Ribot (membre del Consell de Pares de l’Escola Sant Martí)
Fa de secretària Alícia Muns.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior, que va ser enviada prèviament als assistents.
L’acta es penjarà al web de l’Ajuntament. La Sra. Vila pregunta si algú té alguna
esmena a fer.
Sobre el punt 7, la Sra. Pujol comenta que a l’acta es fa esment a una demanda sobre
un barracó, però aclareix que ella en cap moment ho va demanar. Es retira la frase de
l’acta.

La Sra. Vila diu que espera que no haguem de fer més consells de manera telemàtica.
2. COVID
La Sra. Vila comenta que el total d’afectats per COVID ha estat de 37 alumnes, 3
treballadors dels centres i 1 treballador extern. Ho valora positivament; han estat pocs
casos, i això és perquè s’han portat a terme rutines sanitàries de manera molt rigorosa.
Agraeix l’esforç que hi fa tot el cos docent i treballadors dels centres i pensa que amb
la vacuna tot millorarà. L’esforç s’ha vist recompensat amb la poca incidència als
centres.
El Sr. Llovet agraeix a les famílies la seva col·laboració cada vegada que ha sortit un
positiu i s’han hagut de confinar els familiars. S’ha fet molt bé i això ha tingut resultats
positius. Al setembre no pensava que anés tan bé.
3. Preinscripcions per al curs 2020-2021
El període de preinscripcions comença el 15 de març. El cens d’infants nascuts l’any
2018 és de 67. A nivell intern ja s’han mantingut reunions amb els centres, les AMPA,
amb l’inspector d’Educació i el director dels Serveis Territorials. La proposta que es fa
des del Departament d’Educació és que el tercer grup sigui rotatori alternativament
durant quatre cursos començant el curs vinent per l’Escola Sant Martí.
S'establiran dos factors correctors, que consistiran en:
- Si el centre que li toca ser de dues línies no arriba a les 25 preinscripcions, la segona
línia passarà a l'altre centre, sense que això afecti la roda de rotació acordada.
- Si el centre de dues línies no sobrepassa les 28 preinscripcions i l’altre centre en té 33
o més, la terera línia serà assignada al centre amb més preinscripcions, sense que això
alteri l’ordre establert a la roda de rotació acordada.
El director dels Serveis Territorials va traslladar aquesta proposta a les escoles; no va
agradar massa la idea a les direccions dels centres; a la reunió que es va mantenir amb
l’Ajuntament i els dos centres i les AMPA es va quedar que, per al proper curs, es
tindran en compte aquests criteris, però que durant l’any es treballarà amb uns nous
criteris un cop finalitzat el procés de preinscripcions, de manera que tothom hi estigui
d’acord.
La Sra. Camacho diu que li ho han anat traslladant tot però el que ha de prevaldre és el
dret de les famílies a escolaritzar els seus fills a l’escola que desitgin, la que els inspiri

més confiança o que els agradi el seu projecte educatiu, malgrat que això suposi que
una escola pugui perdre la línia que espera aconseguir. Creu que el sistema actual no
és just amb les famílies. Se li agraeix l’aportació.
La Sra. Ramos comenta que el que veu és que, evidentment, els Serveis Territorials han
de marcar les línies a seguir, però un company li ha comentat que no veu que es facin
esforços per demanar la quarta línia. S’hauria de treballar per poder fer una campanya
conjunta de tots els sectors i enfocar la petició d’aquesta nova línia. No seríem el
primer municipi en què les famílies engeguen una campanya.
La Sra. Vila explica que la proposta és dels Serveis Territorials, i que el que mana és el
cens final d’alumnes a escolaritzar (no ens poden donar quatre línies si amb el cens
que tenim amb tres és suficient). Li agradaria molt aconseguir que no hi hagi
diferències entre unes escoles i altres i celebra que hi hagi interès per trobar punts
comuns de treball i pensar en el benefici de tothom.
La Sra. Pueyo parla en nom de l’equip educatiu de l’escola bressol La Petjada. Explica
que tot aquest malestar entre les dues escoles els afecta d’una manera o altra
(converses fora de lloc, comentaris continus) i pensa que s’hauria de solucionar
aquesta tensió perquè l’escola bressol s’ha convertit en un espai de debat públic. És
trist veure com les famílies d’un mateix poble mantenen una picabaralla contínua,
quan realment s’ha de lluitar per aconseguir una escola de qualitat i les dues que hi ha
reuneixen aquesta condició.
La Sra. Galobart se suma al que diu la Sra. Pueyo i diu que les educadores sempre han
sigut neutrals i recomanen als pares i mares que vagin a veure les dues escoles i
decideixin en funció del que vegin. Li sap greu que hi hagi aquestes actituds.
La Sra. Vila diu que depenent de l’actitud de tots tindrem una comunitat educativa o
una altra. Hi ha gent que fins i tot es planteja portar els seus alumnes a altres pobles.
La Sra. Muñoz comenta que, si se segueix amb aquesta situació de no disposar de la
quarta línia, això li fa veure que no s’ha avançat gaire. Li va preocupar molt l’ambient
de l’any passat del Consell d’Educació. La Sra. Vila li comenta que hi està d’acord, que
durant l’any s’ha reunit amb Serveis Territorials i s’ha tractat aquest tema amb interès,
fins i tot des d’alcaldia, per trobar una solució amb tots els agents implicats, però
sempre acaba decidint la Generalitat. Agrairia que les campanyes es facin amb la
màxima serenitat i no es creïn situacions estressants. S’ha de transmetre a les famílies
la importància d’estar tranquils, que vagin a veure els centres i triïn en el si de la
família en funció del que busquin a nivell de projecte educatiu per als seus fills.

La Sra. Muñoz diu que veu que, pel que fa a la promoció de la comunitat educativa,
s’ha arribat a trobar punts en comú i s’han unit forces. Això és un punt positiu. Però li
continua preocupant arribar a un punt mort pel que fa als criteris de distribució.
La Sra. Pujol fa una reflexió: fa temps que arrosseguem aquest problema mirant de
posar-hi remei. Amb les aportacions de tothom, hauríem d’arribar a una entesa per no
trobar-nos el problema un any rere l’altre. S’hauria d’aconseguir eliminar la por a les
famílies, eliminar la rivalitat que es denota i tranquil·litzar els pares i pares. Hem de
saber què volem abans nosaltres i mirar si el que volem és equitatiu per a tothom. És
una feina que porta temps, i ella demana que es comenci com més aviat millor. Mai
s’ha treballat de manera definitiva.
La Sra. Vila diu que, de seguida que acabi el període de matriculació, ja podem reunirnos per treballar en aquesta direcció.
El Sr. Llovet comenta que el Departament torna a sortir amb grups de 25 i que es perd
l’oportunitat de reduir les ràtios, que han baixat a causa de la pandèmia. Pensa que
s’han de començar a preparar escrits per demanar el que volem i millorar la proposta
que ha fet el Departament, fer propostes de millora que permetin trobar solucions.
Plantejar per escrit alternatives a la proposta del Departament.
La Sra. Vila avança en la reunió i comenta que a primària baixa el cens però a
secundària s’omple, perquè recull totes les promocions de primària.
El Sr. Duran explica que ja els han confirmat que a primer d’ESO hi haurà quatre línies.
L’escola de Sant Iscle torna a estar adscrita a l’Institut Domènec Perramon. Hi ha un
total de 110 alumnes de primer. La Sra. Vila li pregunta si tindran problemes d’espais;
el Sr. Duran diu que al setembre se sabrà en funció del nombre d’alumnes per grup
que dicti el Departament. Han habilitat les aules d’informàtica.
La Sra. Ramos diu que, si veiem que fa anys que hi ha coses que estan enquistades,
pensa que la Sra. Eva Noguera podria fer de mediadora i engegar un procés de
mediació i institucionalitzar-ho una mica amb les AMPA i pares i mares. Tenir un espai
més amè i distès que permeti decidir temes de manera consensuada. La Sra. Vila diu
que s’havia plantejat aquest tema i ja n’anirà informant.
La Sra. Vila els explica que s’han elaborat uns vídeos per difondre la informació de les
escoles, atès que enguany no es podrà fer una jornada de portes obertes.
4. Revista d’Educació

Inicialment s’havia parlat de fer-la abans de Setmana Santa, però al final es va optar
per allargar-ho perquè les escoles tinguin més contingut. En funció d’això es marca el 7
de maig per tenir els continguts preparats i enviats a la regidoria; les fotografies cal
enviar-les separades dels textos. La quantitat de pàgines serà la mateixa de sempre.
El Sr. Duran comenta que, si no es poden fer activitats, serà difícil emplenar el mateix
que cada any.
La Sra. Vila diu que es pot recollir una reflexió de com s’ha treballat durant aquest curs,
del que s’ha après, de com s’ha fet l’ensenyament telemàticament, com ho han viscut
els nens i nenes de primària... perquè quedi testimoni escrit en un document, a mode
d’històric.
5. Jornada de benvinguda del nou curs al setembre
Es proposa com a data per a la recepció dels equips docents el dia 9 de setembre a les
13 h.
La Sra. Pueyo comenta que l’escola bressol estarà oberta i, si és així, no podran assistir
a aquest acte.
S’acorda que es decidirà el dia més endavant, en funció de quan se sàpiga el dia d’inici
de les escoles bressol.
6. Actuacions als equipaments educatius
La Sra. Vila comenta que aquest any la Generalitat ha comunicat que farà la licitació de
les obres d’instal·lació de l’ascensor a l’Escola Sant Martí. Explica que és conscient de
les dificultats que comporta el manteniment diari dels equipaments escolars. Diu que
es mira de trobar sistemes perquè periòdicament es vagin resolent les incidències i
problemes de reparacions. Demana paciència.
7. Propostes d’activitats
La Sra. Vila explica que l’escola de circ Encirca’t va proposar, de cara al curs vinent, fer
a les escoles (a l’hora de psicomotricitat o educació física) tallers trimestrals amb
equilibri i tota la disciplina que comporta el circ destinats a cicle mitjà, cicle superior i
institut. També es veu com un ajut a la mateixa escola, que ha patit molt durant la
pandèmia.

El Sr. Muns, regidor de la CUP, va proposar fer una campanya trencadora i
transgressora perquè els joves utilitzin el català com a llengua d’ús normal. Actualment
encara es parla molt en castellà, sobretot en l’àmbit més jove. Diu que el pressupost
disposa d’una aplicació per fer aquesta campanya i proposa que els nois i noies
s’impliquin a pensar aquesta iniciativa, aconseguint així fomentar la participació dels
joves i fomentar la llengua catalana (fer samarretes dissenyades pels propis alumnes
amb missatges, mots que acosten el vocabulari català als més joves, etc.).
En aquesta línia, a través del Centre de Formació d’Adults Enric Camón ja es va
començar una campanya de les parelles lingüístiques. La Biblioteca Antònia Torrent i
Martori també fa converses en català.
La Sra. Pujol diu que qualsevol proposta és benvinguda. El Sr. Bravo diu que també s’hi
podrien sumar. A l’escola hi ha molt jovent i es pot incidir en l’ús de la llengua
catalana, perquè es detecta que es parla molt en llengua castellana. Segurament les
xarxes socials no ajuden. El Sr. Duran comenta que troba bé que les idees surtin dels i
les joves perquè tingui èxit. El Sr. Llovet diu que a primària també ho detecten,
sobretot en primers cursos. Potser els de cicle superior serien els més indicats per
pensar iniciatives. La Sra. Torras proposa fer una gimcana per poder potenciar l’ús del
català. La Sra. Vila diu que es farà una comissió de treball. La Sra. Sánchez comenta que
es podria fer una competició musical en català.
La Sra. Conesa explica que, quan l’Aula de Música estigui en un lloc més estable, des
de l’àrea de cant volen fer un treball en grups oberts basat en la improvisació a partir
de música tradicional i popular.
La Sra. Vila pregunta com estan treballant la robòtica actualment; té ofertes
d’empreses que ofereixen material i instal·lació d’aules STEAM, i vol saber si algú hi té
interès. El Sr. Duran respon que abans es feia l’extraescolar de robòtica de cara als
alumnes de primer i segon d’ESO. El curs passat no hi ha hagut extraescolars i no s’ha
pogut fer. Tenen impressora 3D i sí que els agradaria participar en alguns projectes.
La Sra. Sánchez explica que a l’Escola Sobirans està incorporat al currículum des de fa
dos o tres anys en educació infantil i cicle superior, i voldrien ampliar-ho. Els falten
aparells per poder tirar endavant projectes de robòtica. Agraeix el vídeo de tots els
centres.
El Sr. Llovet explica que a l’Escola Sant Martí també han fet coses, però el cost
econòmic de tot aquest material per tenir-ne suficient per a les classes ho fa inviable.
Si l’Ajuntament pogués organitzar un taller, estaria bé.

La regidora d’educació explica que al pressupost 2021 s’han incorporat les subvencions
nominatives que habitualment reben els centres escolars a través de les AMPAS, per
import de 2.500,00 euros, en lloc dels 1.200,00 € dels anys anteriors, i del capítol VII,
inversions, per fer front a l’adquisició de material inventariable, que poden ser
tauletes, material informàtic, digital, etc.
A banda, també es podrà concórrer a la convocatòria de subvencions per concurrència
competitiva, que van destinades a pagament de despeses de funcionament de les
AMPAS, organització d’activitats, pagament de serveis, etc. (capítol II del pressupostdespesa corrent). L’import definitiu per a cada entitat el determinarà el còmput de
puntuació obtinguda després de l’aplicació dels criteris de les Bases Específiques.
Pel que fa a l’Escola Bressol, l’Ajuntament assumeix directament les necessitats que
van sorgint, sobretot el darrer any arran de la rebuda d’una subvenció de la
Generalitat destinada a Escoles Bressol Municipals, que va permetre donar una
empenta molt gran a adquisició de parament de la cuina, mobiliari urbà per al pati, i
altres.
8. Torn de paraules
La Sra. Pueyo explica que se’ls ha generat un dubte: no saben si els infants poden
portar bolquers o no a inicis de P3, perquè tenen instruccions o informacions
contràries. A l’escola habitualment treballen l’adaptació al no bolquer i pregunta si val
la pena que ho facin o no, perquè algunes famílies els han informat que a P3 els nens
poden anar a l’escola amb bolquers.
La Sra. Pujol diu que cada nen és diferent; necessita un major o menor temps
d’adaptació i tenen ritmes diferents. Ells informen les famílies que si un nen o nena
encara porta bolquer a l’inici de P3 no passa res, però és evident que s’ha d’anar
treballant perquè aprenguin a anar sense.
El Sr. Llovet comenta que aquest any s’han trobat moltes preguntes sobre bolquers.
Explica que segurament durant la Setmana Santa o a l’estiu els pocs nens que avui
encara porten bolquer acabaran deixant-lo de portar.
La Sra. Galobart diu que des del setembre expliquen a les famílies que durant el curs
aniran treballant perquè els nens i nenes acceptin anar sense bolquer. Se’ls ha
presentat el dubte en trobar-se alguna família que veu normal que a P3 el seu fill o filla
comenci el curs amb bolquer. S’acorda que s’aclarirà aquest tema amb la família en
qüestió, perquè sembla que s’ha escampat per les famílies que no passa res si s’arriba

amb bolquer, i cal posar fi a aquesta situació. Per defecte s’ha d’arribar sense, però
cada cas es pot parlar, perquè sempre hi pot haver excepcions i casos puntuals.
La Sra. Coll comenta que a l’AMPA de la Petjada van fer una enquesta anònima a les
famílies valorant escoles. Hi va haver 37 respostes de 80 famílies i, en una escala de 10,
la nota mínima és un 8. Des de l’AMPA demanen que, si es pot mantenir el personal de
suport COVID, es faci perquè és una de les notes més ben valorades a l’enquesta.
També parla d’incidències en el manteniment de l’escola. Pregunta si això passa a les
altres escoles, i la Sra. Vila explica que la diferència amb les altres escoles és que allà hi
ha un conserge, i on no arriba el conserge arriba la brigada. També diu que s’està
treballant amb les regidories i amb alcaldia perquè tot es pugui solucionar de manera
més ràpida.
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent
2/4 de 8 del vespre del dia assenyalat al començament.
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