
A Arenys de Munt, el dia 15 de juny de 2022 a les 6 de la tarda, es reuneixen al Centre 
Cívic Can Mallol de la Torre 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)
Guiu Muns (regidor 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)
Carme Gil (presidenta de l’AFA de l’Escola Sant Martí)
Elisenda Torrent (directora de l’Escola Sobirans)
Joan Juncà (cap d’estudis de l’Escola Sobirans)
Júlia Camacho (presidenta de l’AFA de l’Escola Sobirans)
Ivan Nieto (president de l’AFA de l’Institut Domènec Perramon)
Anna Ros (directora de l’Institut Domènec Perramon)
Anabel Martínez (cap d’estudis de l’Institut Domènec Perramon)
Agnès Pueyo (directora de l’Escola Bressol La Petjada)
Sandra Lara (mestra de l’Escola Bressol La Petjada) 
Clara Coll (presidenta de l’AFA de l’Escola Bressol La Petjada)
Anna Moore (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 secretària Alícia Muns.

1. Portes obertes al Centre Cívic Can Mallol de la Torre

La Sra. Vila explica que li fa molta il·lusió poder dir que ja està tot molt avançat i que 
ben aviat es podrà començar a utilitzar la planta baixa i el primer pis; falten vinils, 
mobiliari... Aquesta setmana s’iniciarà la urbanització de l’exterior de l’edifici. Comenta 
que l’objectiu és anar-lo utilitzant mica en mica i fer visible un nou equipament que 
feia molta falta a Arenys de Munt. Entre tots s’ha de fer funcionar. Les condicions 
d’aquest equipament són modernes i òptimes en comparació amb els altres 
equipaments que hi ha al municipi.



2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

La Sra. Vila recorda que la situació actual és molt diferent a la de la reunió anterior, on 
es parlava del confinament i dels canvis que va provocar la COVID.

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.

3. Estat de la matriculació per al curs 2022-2023

La Sra. Vila explica que el període de matriculació s’acaba aquest mes. Aquest any la 
segona línia d’I3 d’educació infantil toca a l’Escola Sobirans. El cens de nens i nenes de 
P3 és molt baix per al proper curs. Per tant, les tres línies de P3 van molt justes de 
matriculació, tot i que hi haurà un augment els propers anys a causa de la COVID. 
Convida les escoles a parlar de dades.

Escola bressol La Petjada

 Nadons: 4 sol·licituds + 1 fora termini que entrarà
 P1: oferta de 23 places i hi ha hagut 32 sol·licituds
 P2: oferta de 20 places i hi ha hagut 11 sol·licituds. S’esperava més matriculació 

en aquest grup a causa de la gratuïtat.

Respecte al grup de P1, en què hi ha més sol·licituds que places, es va acordar amb 
l’Ajuntament fer un canvi d’aules i destinar-ne una de nadons a aquest grup al qual 
manquen places. Així es podrien matricular tots els infants. S’està a l’espera de la 
resposta del Departament de la Generalitat respecte a aquesta proposta.

S’acaba el curs 2021-2022 amb 103 alumnes.

Escola Sobirans

 P3: 34 sol·licituds (l’oferta era de 40)
 P5: 2 sol·licituds
 Primer d’Educació Primària: 3 sol·licituds
 Segon d’Educació Primària: 4 sol·licituds
 Cinquè i sisè d’Educació Primària: 1 a cada curs

Escola Sant Martí

 P3: 25 sol·licituds (4 en espera)
 Primer d’Educació Primària: 4 sol·licituds



 Sisè d’Educació Primària: 1 sol·licitud

Institut Domènec Perramon:

 A 3r i 4t d’Educació Primària ja no hi havia places (estan per sobre de 90)
 1r d’ESO: complet
 2n d’ESO: complet
 3r d’ESO: 94

L’any que ve tindran una SIEI i una aula d’acollida (amb alumnat de primer i segon 
d’ESO).

Tenen demanda per a tots els cursos. Estan tots complets i fins i tot en NEE hi ha 
alumnes de fora del poble.

Aula de Música AdM

Encara estan matriculant per aquest curs. De moment tenen 30 alumnes nous per al 
curs vinent. El curs que ha acabat ara hi ha hagut 170 alumnes. Faltarà algun professor 
de cara al curs que ve.

CFA Enric Camón

Com que es fa matrícula viva fins a l’octubre, no disposen d’un nombre més real 
d’inscripcions. Es faran les matrícules a l’estiu.

4. Jornada de benvinguda del nou curs al setembre

Atès que a l’Institut les classes comencen el dia 7 de setembre, s’acorda que la 
benvinguda al nou curs escolar 2022-2023 es faci el dia 6 de setembre a 2/4 de 2 del 
migdia.

5. Festius i dies de lliure disposició curs 2022-2023

La Sra. Vila explica que els festius locals seran el 17 d’abril i el 10 de novembre de 
2023.

Quant als de lliure disposició, hi ha hagut suggeriments per part d’algunes escoles i 
coincideixen en el 31 d’octubre i el 9 de desembre. També s’acorda el 20 de febrer 



(dilluns de Carnaval) i el darrer, després de valorar-ho conjuntament, s’acorda que 
sigui el 17 de març.

6. Revista d’educació

La Sra. Vila pregunta si tothom disposa de la revista d’educació. A l’escola bressol en 
van demanar cent i els n’han faltat. La regidora manifesta la seva satisfacció pel 
resultat de la revista i per les activitats que es fan a les escoles. Diu que és la millor 
carta de presentació de les escoles.

Comenta que del concurs d’idees per batejar la revista d’educació han sortit les 
propostes La Cirereta, El Cocou i Edumunt.

Es parla de com es pot decidir quin nom es tria i es valora que la paraula cocou és molt 
local i ens diferencia d’altres poblacions. Per tant, s’acorda el nom El Cocou per a la 
revista.

7. Torn de paraules

La Sra. Vila vol fer una valoració de la Festa de l’Educació, que a causa de la pluja es va 
haver de fer a la Sala Municipal, però considera que va anar molt bé. Demana 
propostes de millora.

De l’Escola Sobirans diuen que no acaben d’entendre l’objectiu de la festa. Proposen 
fer una festa oberta a tots els centres educatius a principis o final de curs. Però, 
havent-hi les jornades de portes obertes, no ho veuen adient.

La Sra. Vila explica els inicis de la festa: l’objectiu era que hi fossin tots els centres per 
donar-los a conèixer, ja que hi ha famílies que desconeixen l’existència d’algunes 
escoles; visibilitzar que hi ha una comunitat educativa que no només se centra a dintre 
de cada escola sinó que s’ha d’entendre Arenys de Munt com a ciutat educadora.

El professorat coincideix que en aquelles dates s’ajunten massa esdeveniments alhora 
(Carnaval, Festa de l’Educació, jornades de portes obertes...) i potser s’hauria de 
canviar la data.

La Sra. Vila diu que, ja que l’objectiu d’evitar les fugues s’està aconseguint, potser sí 
que es pot replantejar la data d’aquesta festa.



La Sra. Pueyo comenta que a aquesta festa no hi acaben assistint massa pares i mares 
interessats en l’escola bressol, ja que els pares el que volen és veure les escoles on 
aniran els seus fills en el futur i no la mateixa escola bressol.

Es valoren diferents moments del curs, es posen en comú experiències anteriors i la 
Sra. Vila proposa fer activitats més participatives (jocs per als nens a l’exterior, grup 
d’animació, etc.).

El Sr. Nieto diu que es podrien muntar els stands per a cada escola i programar 
activitats per als nens.

La Sra. Ros, directora de l’Institut, diu que ella sí que va facilitar informació a alguns 
pares i mares que s’interessaven per la matriculació dels seus fills a l’Institut, i que ho 
valora positivament.

La Sra. Vila explica que el darrer trimestre d’aquest any s’haurà de fer una altra reunió 
del Consell d’Educació i allà es decidirà.

La Sra. Vila pregunta com van anar els tallers de circ. La Sra. Casquete comenta que 
van anar molt bé i estan molt satisfets. Proposa que es facin de manera periòdica, 
encara que sigui bianual.

La Sra. Vila explica que el proper curs aquesta formació en tallers de circ s’ampliarà a 
l’Institut Domènec Perramon.

La Sra. Pueyo proposa que es pensi en els alumnes de l’escola bressol. Es valorarà, ja 
que a l’Escola Sobirans ho van fer alumnes de P3 i a l’Escola Sant Martí alumnes de P5, 
i va funcionar molt bé. Els alumnes es van motivar molt.

La Sra. Vila agraeix molt la campanya de català que es va fer. Es van fer molts esforços 
arran de la proposta del regidor Sr. Guiu Muns i va ser molt reeixida.

La Sra. Ros explica que s’han apuntat a una formació sobre l’ús del català. A la 
formació van explicar la campanya que s’ha fet a Arenys de Munt i han demanat que 
es pugui continuar. Proposa ampliar-la a primària. Diu que a l’alumnat li va agradar 
molt. S’anirà parlant de com es pot enfocar i de quin seria el millor moment.

També es va fer un taller sobre cinema impartit per Enric Ribot a les escoles Sant Martí 
i Sobirans. A l’Escola Sobirans va costar encaixar-ho per les dates que es proposaven, 
però es va acabar fent. A l’Escola Sant Martí els agradaria mantenir-ho perquè, tot i ser 
un intensiu, va ser molt acceptat pels alumnes. Explica que hi ha una teoria amb jocs i 



dinamisme i visualització d’escenes de pel·lícules. Els alumnes després han d’explicar 
emocions, com se senten i sorgeixen temes interessants. Es va enfocar a sisè.

S’acorda mantenir-ho el curs que ve, potser modificant la distribució d’hores.

A l’Institut no es va arribar a realitzar perquè va coincidir amb una optativa sobre 
cinema.

La Sra. Vila acomiada el Sr. Lluís Llovet, que deixa la direcció de l’Escola Sant Martí 
després de 24 anys, i li agraeix tots aquests anys de dedicació a l’educació de tantes 
generacions d’arenyencs i arenyenques; agafa el relleu la Sra. Maite Casquete.

La Sra. Vila també comenta que aquest curs també es va fer el concurs per al canvi de 
direcció de l’Escola Sobirans. La directora actual és la Sra. Elisenda Torrent.

La Sra. Vila explica que el Sr. Oliver Bravo, fins ara professor d’anglès i francès i cap 
d’estudis del CFA Enric Camón, ha deixat el càrrec perquè ha marxat a fer una 
experiència personal molt interessant, i se li desitja sort.

Des de l’Institut Domènec Perramon comenten que tenen tres alumnes ucraïnesos i 
tenen problemes amb la llengua (parlen rus). Demanen si hi ha algun recurs a l’estiu 
perquè puguin socialitzar i continuar aprenent el català. Es tracta d’un noi de quart 
d’ESO i una nena de primer d’ESO que viu a Sant Iscle.

La Sra. Moore explica que al Consorci de Normalització Lingüística de Mataró es fa un 
intensiu diari a l’estiu.

També es comenta que es podria plantejar demanar a la gent de Catecolònies si els 
poden acollir. Es parla de facilitar-los parelles lingüístiques, però la Sra. Moore planteja 
que potser, si són menors d’edat, no es pot fer de forma oficial. Proposa afegir-los en 
un grup de conversa que ha sorgit del CFA Enric Camón amb voluntaris. La Sra. Vila diu 
que en parlarà amb la Sra. Moore.

El Sr. Muns pregunta si tenen suport psicològic i la Sra. Vila li respon que sí, que des de 
Serveis Socials s’han contractat els serveis d’una empresa externa.

La Sra. Ros explica que una d’aquestes alumnes és ballarina i potser se li podria trobar 
un espai en alguna escola de dansa (s’ha d’esbrinar quin tipus de dansa fa).

I, no havent-hi altres assumptes per tractar, es dona per finalitzada la reunió, essent 
1/4 de 8 de la tarda del dia assenyalat al començament.
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