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

1/2018
13 de juny de 2018
18 hores
Casal Piferrer
Ordinari

Assistència:
Mª Lluïsa Ruhí
Albert Obiols
Joan Vilaseca Canals
Dimas Fàbregas
Rosa Mª Planas Cudiñach
Mireia Vergés
Carme Carmona Roca
Albert Górriz
Nahum Solà
Ma. del Pino Alonso Ortega
Adriana Saborit Sancliment
Mar Cortijo
Laura Sancliment
Xaro Mariscal
Paula Lloret
Joan Alfons Cusidó

Presidenta i Regidora d'Educació
Director Institut Jaume Almera
Director Francesc Macià
Director La Immaculada
Representant titularitat La Immaculada
Representant pares i mares La Immaculada
Representant PAS La Immaculada
Representant mestres Sant Jordi
Representant pares i mares Sant Jordi
Representant de la titularitat Sant Jordi
Directora Can Roura, Tècnic Educació i secretària
Educadora Llar d’Infants Can Roura
Representant pares i mares Can Roura
Directora Da-Vinci
Representant ARA

Representant PDeCAT

S’excusen:
Manel Leon
Joana Gabañach
Esperança Carmona
Anna Ramón
Núria Cano
Olga Álvarez
Gemma Ramírez
Maria Tonijuan
Mariona Artigas
Mª Ángels Bosch

Representant Mestres Jaume Almera
Representant alumnes Jaume Almera

Representant Pas Jaume Almera
Representant pares i mare Jaume Almera
Representant Mestres Francesc Macià
Representant pares i mares dels alumnes
Representant PAS Sant Jordi
Representant alumnes Sant Jordi
Representant alumnes Sant Jordi
Representant PSC

Teia Álvarez
Gemma M. Martín-Moreno

Representant CUP
Representant PP

Ordre del dia
La Mª Lluïsa Ruhí, Regidora d’Educació, fa una breu introducció, destacant que ja ha
sortit publicat el calendari pel curs 2018-2019.
1. Aprovació de les actes anteriors
S’aproven les actes per unanimitat
2. Matricules curs 2018-2019
CAN ROURA
P0 LL
P1 LL
P2 LL
P3 EI
P4 EI
P5 EI
1er. EP
2on. EP
3er. EP
4art. EP
5è EP
6è EP
1er. ESO
2on. ESO
3er. ESO
4art. ESO
1er. BAT
2on. BAT
TOTAL 1.569

FRANCESC
MACIA

JAUME
ALMERA

SANT JORDI

LA
IMMACULADA

16

19

8
34
50
28

90

30 (amb llista
d’espera)

70

S’acorda que a principi de curs es lliuraran les dades definitives per a tots els nivells.

En Dimas pregunta si el Departament ha manifestat la possibilitat de tancar alguna
línia de P3. La Mª Lluïsa contesta que el Departament cita a l’Ajuntament al mes
d’octubre o novembre. Que pel curs 2018-2019 va manifestar que es mantindrien les
quatre línies al municipi.
3. Dies de Lliure Disposició curs 2018-2019
Via correu electrònic, en Joan Vilaseca proposa els dies:
•
•
•
•

2 de novembre (1 de novembre és dijous),
7 de desembre (6 i 8 de desembre són dijous i dissabte)
Dilluns de Carnaval (4 de març)
30 d’abril és dimarts (29 d’abril és festa major, dilluns i 1 de maig, dimecres)

Sempre que les Festes Locals acordades per l’Ajuntament siguin les dues Festes
Majors. En el cas que les festes locals sigui la Festa Major d’Abril i la Segona Pasqua,
s’ha de treure un dels dies de lliure disposició. S’intentarà que totes les escoles del
municipi es posin d’acord.
L’Adriana preguntarà a l’Ajuntament si ja estan aprovades les festes locals pel 2019 i
els hi passarà tant aviat com sigui possible.

Abans de seguir amb els punts de l’ordre del dia, la Xaro Mariscal, directora de
l’escola Da Vinci des de fa 30 anys, comunica las assistents que es jubila, que deixa
en traspàs l’escola sobretot pel que fa a l’Escola d’adult i al Cicle Formatiu.
Així doncs, s’acomiada de la comunitat educativa.
Se li desitja molta sort en aquesta nova etapa.

4. Projectes curs 2018-2019
Al llarg de l’any des de la Regidoria d’Educació es desenvolupen diversos projectes. El
motiu de parlar-ne en Consell Escolar Municipal és que les escoles els tinguin presents i
que si n’hi ha algun que no valgui la pena fer-lo que ho manifestin:
-

Taller Menja Fruita.- Adreçat als alumnes de P5. El porta a terme l’associació
Vilassar contra el càncer. Hi ha una representació i després un tastet de fruita.
L’activitat es fa al Francesc Macià

-

Inauguració curs escolar.- La inauguració del curs 2018-2019 es celebrarà al
mes d’octubre i la Mª Lluïsa anuncia que es vol tornar a fer a La Massa.

-

Fòrum Educació.- S’organitza des de Vilassar Educa. Aquest curs s’ha celebrat al
mes de maig, amb tant mala sort que no ens varem donar compte que era un
cap de set,mana llarg. Malgrat això i que molta gent no hi va poder assistir,
estem contentes de l’assistència i de com va anar el Fòrum.
Aprofitem per convidar a l’Institut i al Francesc Macià a assistir a les trobades
del grup impulsor del Projecte Educatiu de Poble. Fins ara des de l’institut venia
una mare i un professor però tots dos han deixat d’estar vinculats amb
l’institut, l’Albert Obiols diu que se li enviï la convocatòria al Cap d’Estudis. Des
del Francesc Macià venia una mestra que ja fa molt temps que està de baixa.
La Mª Lluïsa comenta que sempre es convida l’Esplai i l’Agrupament Escola
Serra de Marina

-

Dia Universal dels Infants

-

Dia Internacional envers la violència de gènere.- Va adreçat a secundària i
aquests dos últims anys hi ha participat molt activament.

-

Projecte Órdago.- És un projecte de prevenció de drogodependències i va
adreçat a secundària. El director de l’institut Jaume Almera fa notar que es un
projecte que està molt bé però que és molt llarg i condiciona la tutoria. El
director de l’IE Sant Jordi hi està completament d’acord tot i que la mestra que
el porta està encantada. L’Albert Górriz proposa que es faci un any sí i un any
no o que s’intenti fer un projecte més reduït.
En Joan Alfons Cusidó comenta que tenen coneixement que hi ha un increment
de consum i ara, aquí es parla que el projecte que serveix de prevenció el
volem deixar de fer. Des de l’Institut se’l respon que tot i que el projecte es
molt interessant, no és l’únic projecte adreçat a les drogodependències, és un
tema que es toca per altres bandes. També fa esment que aquest curs, a
l’institut Jaume Almera no hi ha hagut cap conflicte relacionat amb el tema.

-

Projecte Comunitari.- Son activitat molt profitoses adreçades a secundària. El
va començar l’IE Sant Jordi, amb un projecte amb els avis i a partir de l’any que
ve s’hi afegeix l’institut Jaume Almera.

-

Reacciona.-Es un taller de cinema valorat molt positivament per l’institut Jaume
Almera qui el va comença i per l’IE Sant Jordi que aquest any l’any començat i
l’han vinculat al projecte comunitari.

Val mol la pena.
-

Jornades esportives.- Van adreçades a primària. Amb la incorporació de l’Àurea
Loire aquest curs han funcionat molt millor.

-

Coneguem els nostres parcs.- ja que les escoles en fan una valoració positiva,
l’Adriana es compromet a està atenta a quan es publiqui la subvenció.

-

Viu el parc.- Adreçat a Primària

-

Cobla i ballada de sardanes.- Tot i que el Projecte SardaTic ha desaparegut
l’ajuntament de Vilassar aposta per fer el concert a La Massa, els nens i nenes
s’ho passen molt bé i per la ballada a la plaça el dia de l’Aplec.

-

Revela’t.- Des de fa dos anys, es fan visites guiades per les escoles però en
Dimas pregunta si es podria mirar de fer tallers, els que s’havien fet havien
funcionat molt be.

5. Sobrevinguts
Primer de tot anunciar que s’ha aprovat el Pla d’Infància i Adolescència (0-18 anys) i
que s’està treballant en el Pla Local de Joventut.
La Mª Lluïsa comenta que se’ls pot enviar el Pla via correu electrònic.
La Paula Lloret, va demanar que s’afegissin els següents sobrevinguts:
1.-Camins escolars curs 2018-2019. Novetats.
Aquest, és el tercer any que estan en vigència els camins escolars i per tant hi haurà
una revisió del projecte. Per començar els camins escolars es marcaran amb una
senyalització vertical definitiva, s’està treballant en la imatge; es faran uns tríptics
informatius; diferents accions a la via pública com ara vorera ampla i definitiva del
carrer Pius XII; reducció de la velocitat en aquest tram; es canviarà la barana que hi ha
davant el Francesc Macià. L’IE Sant Jordi, demana si es pot estudiar de tancar la part de
baix de l’escola, la Paula contesta que s’estudiarà l’impacta en el transit si es talla el
carrer de l’Aristic; Cal Mosso, també és un punt conflictiu, mica en mica s’anirà
estudiant.

La Paula demana poder anar a les reunions de P-3 d’inici de curs de les tres escoles per
fer pedagogia entre les famílies i explicar el projecte. Afegeix que la Diputació
recomana tornar a passar les enquestes.
2.-Setmana de la mobilitat sostenible (dia sense cotxes).- Es proposa el 21.09 pel Dia
sense cotxes. La Paula engresca a les escoles a treballar diferents propostes des de les
escoles per fer notar el dia.
D’altra banda es comenta que aquest curs s’ha trobat a faltar l’educació viària. El curs
que ve s’intentarà tornar-la a fer.
3.-Relaxació i meditació, proposta d’activitat curs 2018-2019 amb el grup Xiula.- Val la
pena continuar amb aquest tipus de formació? La Paula va parlar amb el grup Xiula i
ofereixen una activitats conjunta per a totes les escoles: Cantar un mantra, construir
espais de relaxació al centre,..... Si interessa a les escoles buscar una activitat conjunta.
La Laura Sancliment remarca que tot va adreçat a primària i secundària que en aquest
tipus d’activitat també cal incloure la llar d’infants.
L’Albert Obiols remarca que si és una activitat puntual perfecte, si es un curs massa
llarg que ells ja fan la seva formació.
La Mª Lluïsa comenta que es podria tractar al Projecte Educatiu de Poble, Vilassar
Educa.
4.-Proposta consell infants en horari lectiu.- La Paula proposa fer les sessions del
Consell d’infants en horari escolar. Fer sessions mensuals de 3’5 hores.
En Joan Vilaseca diu que no és viable. Tots hi estan d’acord.
Per acabar, en Joan Vilaseca introdueix un nou sobrevingut, “Els mòbils a l’escola”.
Cada vegada se’ls compren mòbils més petits. En Joan proposa parlar-ne més
extensament en un Consell Escolar Municipal, debatre i marcar criteris.
Tot i que els hi sembla bé, en Dimas i l’Albert Górriz diuen que a Primària no han
tingut cap conflicte. A secundària sí remarca l’Albert Górriz.
En Joan lliure als assistents un article de El País: “Quítale el móvil al niño”

6. Precs i preguntes
No hi ha cap prec ni pregunta
S’aixeca la sessió a ¾ de 8

