A Arenys de Munt, el dia 14 de juny de 2021 a les 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)
Josep Sànchez (alcalde)
Victòria Devesa (regidora de Junts per Arenys de Munt)
Vanesa Muñoz (regidora del PSC)
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)
Stel·la Pujol (directora de l’Escola Sobirans)
Susana Sánchez (cap d’estudis de l’Escola Sobirans)
Elisenda Torrent (secretària de l’Escola Sobirans)
Sonia Olivares (presidenta de l’AMPA de l’Escola Sobirans)
Joan Duran (director de l’Institut Domènec Perramon)
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon)
Ivan Nieto (president de l’AMPA de l’Institut Domènec Perramon)
Agnès Pueyo (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
Gemma Galobart (mestra de l’Escola Bressol La Petjada)
Clara Coll (presidenta de l’AMPA de l’Escola Bressol La Petjada)
Gina Bover (secretària 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)
Fa de secretari Joan Lloret.
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. Les Sres. Maite Casquete i Mònica Rosa demanen constar-hi com a
assistents, ja que van assistir a la reunió.

2. Jornada de benvinguda del nou curs al setembre
La Sra. Vila comenta que cal decidir el dia de la benvinguda del nou curs. S’havia
proposat el 9 de setembre però s’estava pendent de l’escola bressol La Petjada. La Sra.
Pueyo comenta que no hi ha cap problema. Es decideix que es manté el dia 9 a les 13
h.
3. Triar dies de lliure disposició curs 21-22
La Sra. Vila comenta que ha rebut una proposta de dies de lliure disposició per part de
l’Escola Sant Martí: 11 d’octubre, 7 desembre, 28 febrer i 20 de maig. Cal, entre tots,
consensuar els dies de lliure disposició.
La Sra. Martínez pregunta quan serà festa per Sant Martí aquest any 2021. La Sra. Vila
diu que l’11 i el 12 de novembre. Les festes locals proposades per a l'any 2022 són el
25 d’abril i l’11 de novembre, però s’ha d’aprovar al Ple de juliol.
El Sr. Duran explica que ells havien proposat el pont de la Puríssima, el 7 de desembre.
Comenta que el Carnestoltes cau el 28 de febrer. La proposta de l’Institut Domènec
Perramon és fer dos dies al segon trimestre, però, com que el 25 d’abril ja serà festa,
això trenca una mica la proposta.
El Sr. Llovet proposa un dia del mes de maig. La Sra. Pueyo parla del 6 de juny (Segona
Pasqua); comenta que per als altres centres educatius és molt tard, però a la Petjada
se’ls fa molt llarg i aquest dia els aniria bé. Altres centres educatius comenten que
aquest no és gaire bon dia per a ells, ja que tenen jornada reduïda, colònies,
avaluacions..., entre altres coses.
La Sra. Galobart pregunta si es pot fer el 2 de maig, que és un dilluns. El Sr. Duran
explica que la Setmana Santa és de l’11 al 18 d’abril, i considera que fer-lo al maig seria
una bona idea. La Sra. Pueyo comenta que elles van amb les set setmanes de la baixa
maternal.
La Sra. Vila proposa el 27 de maig. El Sr. Duran comenta que a l’Institut no els va gaire
bé, ja que tenen les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
El Sr. Llovet recorda que hi ha l’11 d’octubre per fer un pont.
La Sra. Pueyo proposa el 18 o el 25 de març. La Sra. Casquete comenta que és millor el
18 perquè el 25 està a dues setmanes de Setmana Santa. El 18 està entre Carnestoltes i
Setmana Santa. Es queda que es farà el 18 de març.

S'acorda que els dies de lliure disposició seran el 7 de desembre (dimarts), el 28 de
febrer (dilluns) i el 18 de març (divendres).
4. Revista d’educació
La Sra. Vila explica que el dimarts 15 arribarà la revista d’educació i a partir de
dimecres es podrà passar a buscar a l’Ajuntament. Proposa posar un nom a la revista
que estigui exclusivament relacionat amb l’educació. Demana que tothom hi pensi i es
recullin propostes.
La Sra. Casquete diu que des de l’Escola Sant Martí ja n’han parlat, ja que aquest tema
ja s’havia proposat amb anterioritat, i tenen dues propostes: “Cocou” i “EduMunt”. La
Sra. Vila comenta que li agrada el nom “Cocou”.
5. Torn de paraules
La Sra. Pujol explica que deixa el seu mandat com a directora de l’Escola Sobirans i el
curs que ve se’n va a un altre centre escolar, així que s’acomiada perquè aquesta serà
la seva última reunió del Consell d’Educació. Malgrat que en alguns moments hi ha
hagut algunes diferències, dona les gràcies a tothom i agraeix a la regidora el seu
suport. El seu relleu serà la Sra. Elisenda Torrent, actual secretària de l’Escola Sobirans.
La Sra. Sánchez, actual cap d’estudis, també deixa el càrrec, però es queda al centre. La
Sra. Pujol es posa a disposició del nou equip directiu per qualsevol cosa que faci falta.
La Sra. Vila també s’acomiada de l’equip directiu de l’Escola Sobirans i els agraeix la
feina que han fet durant aquests anys, molt important, de visibilització del centre a
Arenys de Munt. Comenta que les diferències que hi ha hagut en moments puntuals
han estat relacionades amb les preinscripcions, però la resta ha anat bé.
El Sr. Duran comenta que, igual que la Sra. Pujol, ell tampoc renovarà mandat com a
director de l’Institut Domènec Perramon el curs que ve. Explica que ho va decidir al
mes d’octubre. S’han presentat dues candidatures a la direcció i la nova directora de
l’Institut serà la Sra. Anna Ros, actual coordinadora pedagògica. El Sr. Duran comenta
que ha estat molt a gust com a director, ha treballat molt bé, hi ha estat cinc anys i
deixar la direcció ha sigut una decisió purament personal. S’ofereix per qualsevol cosa
que es necessiti. Agraeix als altres centres educatius la complicitat que hi ha hagut i a
l’Ajuntament el seu suport. Amb la Sra. Ros com a directora, l’Institut continuarà amb
la línia pedagògica que es va iniciar fa cinc anys, quan ell va començar de director.

La Sra. Olivares també s’acomiada com presidenta de l’AMPA de l’Escola Sobirans
perquè la seva filla acaba sisè. Es queda amb tot allò que ha estat positiu i en el qual
tothom ha treballat conjuntament. Està contenta per tot el que s’ha fet i s’ha après.
La Sra. Rosa comenta que l’AMPA de l’Escola Sant Martí, a partir del curs que ve,
canviarà el nom per AFA (Associació de Famílies d’Alumnes). Es comenta que l’AMPA
de l’Escola Sobirans també està fent gestions per fer el mateix canvi de nom. El Sr.
Duran comenta que els altres centres hauran d’anar fent el canvi. La Sra. Rosa explica
que s’estan redactant uns nous estatuts per a l’AFA de l’Escola Sant Martí.
La Sra. Sánchez també s’acomiada de tothom; comenta que el camí ha estat complicat,
però estan satisfets.
La Sra. Torrent explica que a l’Escola Sobirans els preocupa la seguretat de les escoles.
Han tingut tres o quatre robatoris i cada vegada que n’hi ha un es genera un problema
important. La Sra. Vila explica que aquest any el Departament ha dotat totes les
escoles de tauletes i portàtils. Hi ha hagut xarxes de robatoris a tota la comarca. A
Arenys de Munt n’hem tingut alguns episodis, ens preocupa molt la seguretat i no
sabem com solucionar-ho. Ara, durant dos mesos, les escoles estaran parades i això
implica problemes de seguretat. Fa uns dies van entrar a l’Escola Sant Martí, malgrat
que hi havia persones del CFA Enric Camón i l’Aula de Música fent-hi classes. L’Escola
Sobirans és un edifici més allunyat, on es pot accedir sense que ningú ho vegi.
La Sra. Torrent demana fer un búnquer per guardar-hi el material més valuós i
susceptible de ser robat. La Sra. Vila comenta que això és complicat de fer, ja que s’ha
de buscar un lloc adequat a l’escola i pressupostàriament no estava previst. Es tractaria
de buscar llocs dels centres que estiguessin el més aïllats possibles, de més difícil
accés, sense finestres. No sap si cada centre s’ho ha mirat i si les seves assegurances
ho cobreixen. El Sr. Llovet comenta que les assegurances del Departament cobreixen
per sobre de 600 euros i, depèn de com, els robatoris no hi entren (si, per exemple, els
lladres no forcen portes o finestres, no es considera robatori sinó furt, i no hi entra).
Tenen pensat algun lloc de l’escola que podria ser adequat, canviant la porta d’accés
per una porta antivandàlica. Comenta que les dues vegades que han entrat a robar han
pogut agafar els responsables gràcies a les càmeres.
La Sra. Torrent diu que és interessant posar càmeres també a l’Escola Sobirans. La Sra.
Pueyo comenta que també estaria bé tenir-ne a la Petjada, ja que també els han entrat
a robar. Els han dit que actualment hi ha molts robatoris a centres educatius. Comenta
que també s’han de tenir en compte les destrosses: a la Petjada, en un dels robatoris,
van tallar el vidre d’una porta. Creen destrossa i una situació poc higiènica. Les
manetes de les portes i dels armaris estaven tacades, cosa que no és higiènica de cara

als infants i les persones que hi treballen. La Petjada també queda en un lloc allunyat,
com l’Escola Sobirans.
La Sra. Torrent pregunta a la Sra. Vila si aquest estiu no tindran ja alguna solució a
aquest problema. La Sra. Vila diu que no ho sap però que farà la consulta sobre com es
pot resoldre aquest problema. La Sra. Torrent comenta que en alguns centres la policia
custodia el material valuós, com ara Sant Andreu de Llavaneres. El Sr. Nieto, que
treballa de policia en aquest municipi, puntualitza que això només s’ha fet dues
vegades i perquè es tenia notícia que era molt probable que intentessin robar aquells
dies.
El Sr. Duran explica que a l’Institut no entren a robar des de fa dos estius, quan els
lladres van fer malbé dues portes blindades. Llavors l’alarma no va sonar, van decidir
canviar-la i amb l’alarma que tenen ara no els han tornat a entrar. Han protegit molt el
lloc de l’Institut on hi ha el material valuós.
El Sr. Nieto comenta que les alarmes han de ser més perimetrals; han de sonar quan
els lladres encara no són a dins. El Sr. Duran explica que s’han posat més càmeres, però
que hi haurà molts ordinadors i és una cosa que fa por. La Sra. Vila comenta que ho
aniran parlant a cada reunió del Consell i buscarà solucions.
La Sra. Torrent explica que a l’Escola Sobirans tenen molt de vidre a tot arreu. Pregunta
si seria possible posar-hi algun barrot. També pregunta si tot això podria quedar cobert
per a l’agost, perquè, si no, s’estaven preguntant si els portàtils s’havien de repartir
entre els mestres, perquè se’ls enduguin a casa seva durant les vacances, ja que costa
molt recuperar tot el que es perd en robatoris.
La Sra. Muñoz opina que s’ha de tirar cap a la vigilància perimetral. Els delinqüents
venen, fan una onada de robatoris i surten del país, i en la majoria de casos són
impossibles de rastrejar. El millor és quan els enganxen intentant entrar a robar. Estan
molt organitzats. Comenta que és més fàcil entrar a l’Escola Sobirans i a la Petjada que
a l’Escola Sant Martí.
La Sra. Pueyo comenta que, a la Petjada, els lladres esperen que marxin les dones de la
neteja. A l’hivern les dones de la neteja marxen amb por perquè està fosc i veuen
persones que s’estan esperant a la vorera de davant, probablement amb la intenció
d’entrar-hi a robar. Explica la Sra. Pueyo que alguna vegada han trucat a la policia
perquè han vist que robaven a la casa del davant, però encara estan esperant que els
policies hi vagin.
La Sra. Coll pregunta si es pot posar al material informàtic una mena de GPS per saber
on es troba el material. El Sr. Duran comenta que una vegada els van robar quatre

ordinadors que tenien un sistema de rastreig amb GPS, però que els lladres van treure
aquesta configuració perquè no es poguessin rastrejar.
La Sra. Vila comenta que, en el cas de l’Escola Sant Martí, els lladres no eren estrangers
sinó de la comarca.
La Sra. Muñoz explica que la pols negra que fa servir la policia per trobar empremtes és
tòxica i s’ha de vigilar que els nens no ho toquin.
La Sra. Coll pregunta si l’Ajuntament no té una zona més reforçada on es pogués
guardar el material. La Sra. Muñoz pensa que el lloc més segur és a l’edifici de la Policia
Local. Caldria posar tot el material de tots els centres en un sol punt. La Sra. Vila
pregunta quantes tauletes i portàtils hi ha en total. La Sra. Torrent explica que a
l’Escola Sobirans tenen dos carros de 30 unitats de portàtils, sense comptar els dels
mestres. El Sr. Llovet comenta que a l’Escola Sant Martí tenen uns 100 ordinadors
fixos, uns 70 o 80 portàtils i, a part, els ordinadors dels mestres. La Sra. Pueyo diu que
a la Petjada tenen 8 tauletes i 2 ordinadors fixos. El Sr. Duran explica que a l’Institut
tenen 350 ordinadors portàtils. El Sr. Llovet diu que l’any que ve en tindran 100 més a
cada escola. La Sra. Vila comenta que estan parlant d’uns 500 portàtils i tauletes que
caldria protegir i es compromet a buscar-hi una solució.
La Sra. Torrent explica que sempre roben els portàtils i no els ordinadors fixos. La Sra.
Pueyo ho corrobora: busquen principalment tauletes i portàtils.
Gemma Galobart pregunta si és possible que la policia vigili més. La Sra. Vila respon
que no és possible, perquè només hi ha una patrulla a cada torn, i els lladres tenen
molt apamat quan la policia va a fer la ronda.
La Sra. Vila preguntarà si seria possible guardar el material en un lloc concret i també
mirarà el tema de les portes antivandàliques. Pregunta si tothom té carros per
transportar els portàtils. Es comenta que és més pràctic portar-los al lloc on s’hagin de
guardar sense carros. S’espera que aquest agost el material pugui estar protegit.
El Sr. Llovet comenta que a l’Escola Sant Martí han entrat a robar quan en aquell
moment hi havia molta gent del CFA Enric Camón o de l’Aula de Música, i de vegades
és difícil saber si algú que hi ha per allà pot ser un lladre.
La Sra. Vila desitja que el curs que ve el tema de la pandèmia ja estigui més solucionat i
els desitja que tothom passi un bon estiu. El Sr. Llovet comenta que el curs ha anat
prou bé malgrat la pandèmia; al setembre no ho veien gaire fàcil. Han pogut tenir
presencialitat dels alumnes a l’escola, que és el que volien. Es comenta que els
alumnes i les famílies han ajudat molt en la prevenció. Agraeix a tothom la feina feta.

La Sra. Pujol coincideix amb ell. El Sr. Duran comenta que a l’Institut ara mateix tenen
dos grups confinats. Explica que les famílies són molt comprensives amb la situació.
I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent
les 7 de la tarda del dia assenyalat al començament.

