Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ensenyament

ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Núm.
Dia:
Hora:
Lloc:
Caràcter:

1/2017
31 de gener de 2017
17’30 hores
Casal Piferrer
Ordinari

Hi assisteixen:
Mª Lluïsa Ruhí
Albert Obiols
Manel Leon
Anna Ramón
Joan Vilaseca Canals
Olga Álvarez
Dimas Fàbregas
Mª Teresa Carbonell

Rosa Mª Planas Cudiñach
Mireia Vergés
Carme Carmona Roca
Albert Górriz
Ma. del Pino Alonso Ortega
Nahum Solà
Maria Tonijuan
Mariona Artigas
Adriana Saborit Sancliment
Mar Cortijo
Amina Aamiyar
Teia Álvarez
Mª Ángels Bosch

S’excusen:
Esperança Carmona
Joana Gabañach
Núria Cano
Gemma Ramírez
Xaro Mariscal
Paula Lloret
Xavier Garrigós Roca
Gemma M. Martín-Moreno

Presidenta i Regidora d'Educació
Director Institut Jaume Almera
Representant Mestres Jaume Almera
Representant pares i mare Jaume Almera
Director Francesc Macià
Representant pares i mares dels alumnes
Director La Immaculada
Representant mestres La Immaculada
Representant titularitat La Immaculada
Representant pares i mares La Immaculada
Representant PAS La Immaculada
Representant mestres Sant Jordi
Representant de la titularitat Sant Jordi
Representant pares i mares Sant Jordi
Representant alumnes Sant Jordi
Representant alumnes Sant Jordi
Directora Can Roura, Tècnic Educació i secretària
Educadora EEI Can Roura
Representant pares i mares Can Roura
Representant CUP
Representant PSC

Representant Pas Jaume Almera
Representant alumnes Jaume Almera
Representant Mestres Francesc Macià
Representant PAS Sant Jordi
Directora Da-Vinci
Representant ARA
Representant PDeCAT
Representant PP
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Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es fa una lectura ràpida de l’acta anterior i s’aprova per unanimitat
2. Presentació del membres del Consell Escolar Municipal
Es fa una breu presentació dels membres del nou Consell Escolar Municipal
3. Jornada de Portes Obertes a les escoles
Jaume Almera: 19 de febrer d’11 a 13h.
Francesc Macià: 18 de febrer a les 11h.
La Immaculada: 4 de març a 2/4 d’11h.
Sant Jordi: 3 de març de 15h. a 17h. i 5 de març d’11 a 13h.
Can Roura: Segurament, dissabte 22 d’abril d’11 a 13h.
La Mª Lluïsa Ruhí proposa fer un cartell conjunt des de l’ajuntament amb les dates de
totes les escoles del poble. A tothom els sembla molt bona proposta.
4. Projecte TREVA: Valoració
Joan Vilaseca.- En fa una valoració positiva però les últimes sessions són una mica
repetitives.
Ja han començat a aplicar alguna sessió a l’escola.
Albert Górriz.- Valoració positiva, però sí que és veritat que les últimes sessions són
repetitives.
A secundària costa més aplicar-ho però qui ho ha aplicat a l’aula ha anat bé.
Dimas Fàbregas.- Valoració molt bona. De seguida s’han introduït coses a l’aula. Ha
funcionat molt bé. Hi ha coses molt pràctiques, ha entrat molt bé a les rutines de
l’escola.
Entre TREVA 1 i TREVA 2 calia un temps per assimilar i interioritzar conceptes.
Albert Obiols.- Desconeixia que hi havia TREVA 2.
La veritat es que des de l’institut va costar entrar-hi però a la pràctica, han fet una
valoració molt bona. Estan fent un petit projecte per implementar-ho al centre. Hi ha
molt d’interès. Un professor farà formació per alumnes un dia a la tarda.
Ha despertat molt interès.
En Joan Vilaseca comenta que l’enquesta que s’ha passat és un qüestionari feixuc i ple
de faltes. En Dimas hi està d’acord i creu que hi ha preguntes com “nota mitjana del
curs anterior”, són innecessàries.
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L’Albert Obiols respon que volen que aquest qüestionari es contesti abans d’aplicar el
projecte per veure els canvis que s’han produït.
A secundaria, la nota és una variable interessant.
La Teia Álvarez pregunta quan s’implementarà. Se li respon que ja s’aplica
L’Olga Álvarez comenta que ella com a mare està molt contenta.
La Teia Álvarez continua dient que, treballa en una escola que fa 5 anys que es fa i és
molt positiu. Que a secundària són els alumnes qui dinamitzen les sessions. I, sobretot,
cal que als Casals d’Estiu es mantingui.
5. Teatre a les escoles
Teatre per a les escoles:
La Mª Lluïsa explica una mica el que sap del projecte:
Aquest projecte consisteix en la creació, preparació i presentació d'obres dramàtiques
i/o de text literaris adaptats, a dins del programa ESO, als alumnes de les escoles de
Vilassar de Dalt i alumnes en general.
Necessitem saber quin llibre estan llegint, o quin seria el més interessant de posar en
escena, que ajudi a la comprensió de l'obra mateixa i al procés de l'ensenyament. Seria
com donar vida als llibres.
Les obres presentades seran interpretades pels mateixos alumnes de l'aula de teatre i
es faran al Teatre de la Massa.
Aquest projecte compta amb el suport de l'ajuntament de Vilassar de Dalt, del Teatre
de la Massa i de les entitats educatives d'ensenyament de Vilassar de Dalt.
Necessitaríem del vostre suport amb els següents punts:
1. La selecció de l'obra – ens agradaria presentar-la a dins del programa del 1er
d’ESO. Pels alumnes del 1er d’ESO.
2. Trobar una data - l'aula de teatre proposa un matí entre setmana, després de la
setmana santa i a dins de la temporada escolar.
3. Donar visibilitat al projecte a nivell de divulgació i també amb l'assistència dels
alumnes del 1er d’ESO.
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L’Albert Obiols comenta que la Vanessa (qui ha proposat el projecte) ja s’ha posat en
contacte amb l’Institut.
La Mª Lluïsa pregunta si també ho ha fet amb Sant Jordi i l’Albert Górriz en diu que no.
S’acorda que es parlarà amb la Vanessa per que s’hi posi en contacte.
6. Activitats Dia de la Dona Treballadora
En motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones es convida als membres
del Consell Escolar Municipal a participar a la reunió que tindrà lloc el dia 9 de febrer a
la 13h a l’edifici de Can Robinat (camí de Mataró, 10), per preparar els actes i recollir
propostes pel lliurament de l’Agulla de Plata. La temàtica d’aquest any és: LES DONES I
L’ART.
La Mª Lluïsa també comenta que es faci saber com i quines dones treballen, han
treballat o treballaran a les escoles sobre la temàtica d’aquest any.
En Dimas comenta que ells estan treballant la Frida Kahlo i la Montserrat Roig.
7. Sobrevinguts
-

-

-

Revela’t.- La Mª Lluïsa i l’Adriana posen en coneixement dels assistents que des
del Revela’t s’ofereixen tallers per les escoles amb Ian Wolf. Aquest any,
L’Ajuntament no pot assumir el cost. 12 euros per infant. S’ofereix que ho
assumeixin les escoles, si més no una part.
Les escoles estan d’acord en que tot i que els tallers van ser molt interessants
són cars i ells tampoc poden assumir els costos.
Escola Nova XXI.- L’ajuntament ha estat seleccionat per coordinar una de les
xarxes locals de centres educatius que es constituiran a la demarcació de
Barcelona.
La nostra funció és ajudar als centres educatius a avançar en el procés de canvi
educatiu en marxa i a extreure oportunitats per reforçar les polítiques
educatives locals que beneficiïn al conjunt de la ciutadania.
La xarxa local que coordinarem està integrada per:
Escola La Immaculada, Institució Escolar Sant Jordi de Vilassar de Dalt
Escola Sagrada Família Escolàpies El Masnou
Escola Francesc Macià d’Orrius
Escola Mas Maria de Cabrils
Inspector d’educació.- Els infants amb NEE han d’anar repartits entre totes les
escoles del municipi
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-

-

-

-

Coneguem els nostres parcs.- L’Adriana demana ajuda als centres de primària
per poder portar a terme correctament aquest recurs que subvenciona la
Diputació.
Francesc Macià: 5è.; 17 de maig a Sant Mateu; 62+4
6è.; 10 de maig al Montseny; 44+4
Les altres escoles ja enviaran les dades.
Sardatic.- La Mª Lluïsa remarca que és un Projecte molt interessant i que l’any
passat hi va haver molta implicació de les famílies.
La cobla a la Massa serà el 16 de febrer
Ballada.- Coincideix amb l’Aplec de la Sardana i sembla que serà el 19 de març
En Joan Vilaseca té un sobrevingut i una queixa.
Comencem pel sobrevingut: El Curs passat, l’escola Francesc Macià va ser
Centre especialitzat en sordesa. Ha estat una experiència molt interessant,
positiva i magnifica. Ha canviat el llenguatge de l’escola en expressió no verbal.
Queixa: Hores d’ara encara no s’han resolt les beques de sortides i colònies. La
Mª Lluïsa respon que s’ha complicat tot el procés, no era correcte com es feia
però, que es pagaran totes i no trigaran gaire.
L’Albert Górriz també té una queixa i és sobre les jornades esportives, es pot
comptar amb pressupost per a la seva realització?
La Mª lluïsa es compromet a parlar amb el Regidor d’Esports.

8. Precs i preguntes
- L’Albert Obiols té un prec: Volen signar el Conveni entre l’Ajuntament i el
Gimnàs. La Mª Lluïsa es compromet a desencallar-ho el més aviat possible, la
feina està feta, falta el vist-i-plau del secretari.
D’altra banda, l’Albert Obiols també comenta que a la Jornada contra la
Violència de gènere va faltar coordinació, cal millorar la planificació. Si cal en
Raúl Vado ens pot donar més detalls.

S’aixeca la sessió a les 19h.

