
 

Acta del 3 de novembre de 2014 
 
1. Aprovació de l’Acta. 

 
S’inicia el consell donant la benvinguda al curs escolar i s’aprova l’acta 
de l’anterior sense cap esmena a fer. 
 

2. Valoracions i novetats de l’inici del curs escolar 2014-2015. 
 

Hi ha un total de 2.450 alumnes a primària, 1.147 de secundària, 272 de 

Batxillerats i entre mòduls i PQPI sumen un total de 102 alumnes. Respecte 

l’Escola Municipal d’Adults hi ha 389 alumnes i A l’Escola Municipal de 

Música 157. Pel què fa a la ludoteca hi ha 98 inscrits. 

De la franja d’edat de 0 a 3 anys  a l’Escola Bressol Municipal el Coral hi ha 

un total de 51 places i 53 és el màxim de l’ocupació i a EBM Colobrers 91 

places ocupades i l’oferta és de 94. Tenim un total de 287 infants 

escolaritzats en les diferents escoles bressol i llar d’infants del municipi. 

Respecte la matrícula viva Curs 2014-2015 des de l’inici de curs (16 de 

setembre de 2014) fins l’1 d’octubre de 2014 des de la Regidoria d’Educació 

s’han gestionat 9 casos:  1 canvi de centre dins el mateix municipi, 1 

reincorporació dins el mateix centre i 7 incorporacions de matrícula viva. 

D’aquest total 5 eren de nacionalitat espanyola i 4 de nacionalitat 

estrangera (2 boliviana i 2 marroquina). 

 M. A. Puig dóna pas a les direccions del centre perquè exposin com 

ha anat l’inici de curs.  

 Des de l’escola Emili Carles-Tolrà comenta que des del primer dia de 

setembre han tingut tota la plantilla. Durant l’estiu s’ha fet nous els lavabos 

de l’edifici dels petits i també s’han canviat les calderes i han començat el 

curs amb normalitat. Continuen amb els projectes de patis. 

 Des del Bonavista comenten que la plantilla ha estat coberta des de 

principis de curs i que el dia 15 de setembre es va donar una jubilació però 

que també es va cobrir al moment. 

 Des de  l’escola Mestre Pla expliquen que l’inici de curs ha esta 

correcte i les plantilles amb normalitat. Comenten que han retallat molt els 

vetlladors a l’aula i que han adequat un espai per fer un laboratori nou. 

 Des de l’escola El Sol i la Lluna  comenten que no han tingut cap 

incidència de plantilla. Explica que aquest any hi ha tres grups de cinquè i 

que han hagut de desmuntar un espai de l’aula de ciència per tal de poder 



 

encabir tots els grups ja que el centre està en la seva màxima ocupació. 

Respecte les vetlladores, en el seu cas, han mantingut les mateixes que al 

curs passat. 

 Pel què fa a l’escola Joan Blanquer expliquen que l’inici de curs ha 

estat amb normalitat, tot i que una mestra es va incorporar el primer dia. 

És el primer any que no tenen un bolet. Comenten que va passar un 

inspector de sanitat i han de fer algunes adequacions, una part l’empresa 

que els porta el tema de menjador i per l’altre l’Ajuntament. A la USE tenen 

dos alumnes nous i han retallat algunes hores de vetlladora fet que a nivell 

organitzatiu ha sigut una mica més complicat. 

 A l’escola el Sant Esteve comenten que l’inici de curs ha estat una 

mica mogut ja que cinc persones es van incorporar el primer dia de classe i 

han tingut una baixa que han tardat quinze dies en cobrir-la. Coincideix 

amb el tema de vetlladora que és un recurs molt escàs  i que tenen un 

infant a P3 sense diagnosticar i els faltarien hores de vetlladora. Del tema 

de projecte de patis ells també estan treballant en el seu centre alguna 

millora. 

 Des de la Immaculada expliquen que l’inici de curs ha estat amb 

normalitat i tot correcte. 

 La directora de l’Escola Municipal d’Adults explica que ells van iniciar 

les classes el dia 22 de setembre i que ha estat tot amb normalitat. 

 Lydia Tuà de l’Institut Castellar cometa que els dos instituts han patit 

el fet de les reduccions de jornades i de cobrir les baixes amb retard. Tenen 

interins al 45% i al 80% i és una situació injusta ja que se’ls demana el 

mateix que a la resta.  A l’Institut Castellar tenen un assistent social gràcies 

a que tenen un pla de millora i d’autonomia de centre, i al mes de maig va 

agafar baixa per maternitat i no s’ha substituït. Com a novetat del curs 

escolar comenta que es va autoritzar el tercer grup de batxillerats i ha 

permès unes ratio més ordenades i correctes en els dos centres. Valora 

positivament la coordinació amb l’escola La Immaculada ja que és el primer 

any que hi ha hagut alumnat d’aquest centre que ha passat a l’institut. 

Respecte el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria ha vingut amb la 

dotació correcte de personal. I de l’edifici de l’institut comenta que tenen 

algunes mancances a nivell de goteres i demés que no ajuda al dia a dia. 



 

Pel què fa a la UEC un any més hem hagut de patir per la dotació del 

professional que fa el Departament d’Ensenyament. Creu que la UEC fa una 

gran funció social i una molt bona feina i valora la importància de la seva 

continuïtat. S’atén un grup reduït d’alumnes però creu que fa una gran 

funció per la tipologia d’alumnat que amb la intervenció que es fa 

s’aconsegueix, en la major part dels casos, reconduir-lo. 

Des de d’institut Puig de la Creu comenten que al PQPI hi ha tretze alumnes 

apuntats. 

 Lydia Tuà diu que l’abandó en els estudis formals a Castellar és poc 

perquè hi ha una sèrie de recursos en xarxa que ajuda a reconduir l’alumnat 

segons les necessitats. Creu que és de valorar la feina que es fa des de tots 

els sectors ja que en nivells d’èxit escolar estem per sobre de la mitjana. 

 

3. Informacions d’interès 

 M. A. Puig comenta que respecte el projecte de Reforç Escolar tenim 

un total de 20 grups de primària i 17 de secundària amb unes ratio de 6/7 

alumnes per grup. Hi ha uns 110 alumnes de primària i 119 de secundària. 

A. Pérez diu que es va iniciar el reforç escolar  a mitjans d’octubre i que es 

van incorporant alumnat. 

  M. A. Puig comenta que el projecte ASEF d’Acompanyament a les 

famílies està en fases de revisió. Com a Ajuntament creiem que és 

important impulsar i conscienciar aquest acompanyament de les famílies, 

però és difícil la coordinació entre tots els agents ja que hi ha d’haver una 

implicació més directa del centre i dels tutors respectivament. 

  Des de l’Ajuntament es continua apostant per fer l’escola de pares i 

mares i ja hi ha la majoria de sessions programades, no obstant si algun 

centre considera que és important treballar algun tema amb famílies només 

cal que ens ho comuniqui per tal de poder programar alguna sessió. 

Pel què fa al tema de Guia didàctica, la regidora comenta que hi ha un total 

de 118 propostes, per tant, s’ha ampliat activitats respecte el curs passat. 

Sobretot la de bombers a nivell de prevenció d’incendis domèstics, el cant 

coral, la vista al taller de L’Enric Aguilar, Un metre de paper, 300 anys 

després i l’exposició de l’Antoni Costa. De moment s’ha donat resposta a 

720 sol·licituds, de les 746 que han arribat. Al llarg del curs aquesta xifra 



 

s’incrementa una mica perquè es pot afegir alguna proposta nova puntual o 

perquè arriba alguna sol·licitud fora de termini.  

Una part important del monitoratge d’aquestes activitats la fan tècnics de 

l’Ajuntament de diferents regidories però també hi col·laboren moltes 

entitats, empreses i ciutadans. 

 M. A. Puig explica que el proper 13 de novembre  es constituirà el 

Consell d’Infants. Enguany a part de portar a terme l’encàrrec que tindrà 

per part de l’alcalde, també tindran la feina de participar en la constitució 

del consell nacional d’infants i adolescents de Catalunya (CNIAC) que es 

celebrarà el dia 20 de novembre, en el que hi haurà 2 representants de 

Castellar i uns 10 hi assistiran com a públic. Dotze dels nostres 

representants varen participar a la trobada territorial que es va realitzar a 

Granollers el passat mes d’octubre. 

 Erin Krueguer Comenta que la seva filla és una de les dues noies 

representants del consell nacional i que està molt contenta i li agrada molt. 

 Respecte l’espai familiar aquest any hem variat el nom del recurs, ja 

que ara s’anomena “Moments en família” i s’estructura en base a dues 

franges d’edat: infants de 0 a 12 mesos, Moments de descoberta; infants de 

12 a 36 mesos, Moments d’expressió. Aquests grups es podran ampliar en 

funció de la demanda de les famílies. 

 Finalment, comenta que el dia 17 de novembre hi ha confirmada una 

reunió amb el Director dels Serveis Territorials , però com sempre, anem  

fent reunions amb inspecció i periòdicament es passen les dades de la 

població escolar a l’equip de planificadors dels SS.TT.  

 Mª Dolors Arumí comenta que des dels Serveis Educatius han 

començat amb normalitat, però també afectats per les retallades del 

percentatge d’hores dels substituts i reduccions  i que de manera col·lateral 

també afecta als centres. La part econòmica també és important, i comenta 

que, un any més,  no els han dotat de pressupost pel tema de formació. 

Respecte les activitats globals del municipi es mantenen les mateixes i 

s’incorpora una nova experiència, una jornada de radio,  que serà una 

matinal gràcies a la col.laboració que fa l’Ajuntament. Des del Serveis 

Educatius estan buscant la manera de com fer sostenible les activitats dels 



 

grups de treballs .Mª Dolors Arumí també comenta el projecte patis que hi 

ha iniciat en alguns centres del nostre municipi. L’any passat es va iniciar 

un seminari sobre temes de sostenibilitat amb diferents tècnics municipals 

per a docents i va tenir molt d’èxit. L’any passat el Departament no va 

ofertar cap sessió del tema d’escoles verdes, però enguany han emès un 

comunicat que les escoles verdes que vulguin mantenir el distintiu hauran 

de fer una formació explícita que serà obligatòria. Finalment, s’ha decidit 

que s’ajunten les formacions i que tres sessions seran les del Departament i 

altres tres les faran tècnics municipals seguint el què van iniciar al curs 

passat. 

 Mª A. Puig vol transmetre la inquietud que mostren les direccions dels 

centres per l’assumpte de la neteja. Estem treballant amb l’empresa per 

buscar solucions i millorar la coordinació i així poder solucionar aquest 

tema. Agraeix als centres la disponibilitat que hi ha per cedir les 

instal·lacions a les entitats, malgrat som conscients que genera certa 

complicació logística. 

Sense res més a tractar es tanca la sessió. 

 

 


