ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL,
REALITZADA EN DATA 17 DE MAIG DE 2012

A Cabrils, el dia 17 de maig de dos mil dotze, essent les divuit hores i quinze minuts, sota la
presidència de l’Il·lma. Sra. Alcaldessa, Lina Morales Serra i amb l’assistència de la secretària
de l’Ajuntament i del Consell, Sra. Rebeca Just Cobos, es reuneixen els membres del Consell
Escolar Municipal, que dessota es relacionen, a l’objecte de celebrar sessió extraordinària,
prèvia convocatòria en forma per al dia d’avui.
Membres assistents:

Oriol Gil i Tomàs
Maria Carme Torres Cassany
Ferran de Pedro en representació de Pilar Famades Lifante
Jordi Piqueras Fluvià
Xesca Fernàndez Martínez
Berta Mas Pons
Mariona Marxuach Gallen
Imma Corbella Puiggròs
Marco Antonio Pérez Pérez
Elena Gómez Abril
Anna Ramón
Èlia Carrera
Jordi Xaubet i Girvés
Rosa Maria Julià Parés
Raimond Bimbela Alberich

Excusen la seva assistència: Alfred Serrano Mora, Xesca Fernàndez Martínez, Lena Oliveras
Calvo, Maite Garcia Francès, Cristina Marty i Georgina Barceló Rofes
El President obre la sessió i s’entra a conèixer els assumptes inclosos en el següent
ORDRE DEL DIA
1.- Estat de la tramitació per a la construcció del nou Institut
2.- Activitats escolars i extraescolars del Pavelló municipal
3.- Activitats esportives al Complex esportiu amb piscina coberta
4.- Tramitació per a l’atorgament de subvencions a entitats dins l’àmbit de l’educació
5.- Novetats sobre la jornada continuada
6.- Aplicació del Projecte Educatiu de Cabrils
7.- Desenvolupament del curs escolar 2011-2012
8.- Proposta de creació del programa d’excel·lència escolar
9.- Torn obert de paraules
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1.- Estat de la tramitació per a la construcció del nou Institut
El Sr. Gil comenta que és un tema molt debatut ja tractat a altres reunions. En relació amb l’inici
de la construcció, es veurà si l’inici de la construcció serà a partir de l’any que ve. Segons
informació de Serveis territorials, es veurà si en el pressupost de 2013 està contemplat el
projecte o s’endarrereix a 2014-2015. Actualment hi ha poques notícies.
L’Alcaldessa comenta que han demanat la renovació de la llicència i l’ajuntament proposarà la
reducció del 100% del IBI sobre el projecte nou i que així comencin ja.
La Sra. Ramón pregunta de quants diners parlem.
L’Alcaldessa comenta que depèn del valor de construcció. Ara no ho podem dir però sempre es
fa amb edificis educatius.
El Sr. Gil informa que la llicència inicialment demanada ha caducat i per tornar-la a presentar
cal tornar a fer el projecte i consignar la despesa en el seu pressupost.
El Sr. Piqueras pregunta si el tràmit de la llicència d’obres és llarg.
L’Alcaldessa respon que s’ha d’aprovar en el Ple municipal.
El Sr. Piqueras comenta que calia treure el cost de la sala d’actes i ja està, però que la
reivindicaven i perjudicaria molt la vida del centre. Pregunta si això encareix molt el projecte.
L’Alcaldessa comenta que havien de presentar un nou projecte perquè la part esportiva ja ha
canviat. S’ha de fer un altre projecte nou.
El Sr. Piqueras exposa que no hi ha sala polivalent.
El Sr. Viudez comenta que el govern aclareixi què s’ha fet a la Conselleria i als diputats del
Parlament.
El Sr. Gil exposa que en els 10 mesos que porta el govern s’han fet 4 reunions amb la Direcció
General de Centres Públics i Serveis Territorials del Departament al Maresme.

2.- Activitats escolars i extraescolars del Pavelló municipal

El Sr. Gil comenta que el pavelló és una realitat a Cabrils, falta la posada en marxa. Al pavelló,
es posaran d’acord amb tots dos directors, a nivell de centre, per a la repartició d’hores per als
dos centres. En les activitats extraescolars de cada centre caldrà arribar a un acord per a
racionalitzar o unificar amb les activitats extraescolars.
La Sra. Ramón comenta que es pot unificar les activitats extraescolars de bàsquet i de
patinatge, per l’espai, ràtios de nens,... Si s’ajuntessin tots els nens del poble, millor, per l’espai.
S’hauria de fer amb urgència perquè al mes de juny, surten les activitats extraescolars de cada
escola.
L’Alcaldessa comenta que el bàsquet està pendent del conveni, i amb altres entitats a través de
l’ajuntament per gestionar hores més enllà de les extraescolars. Fins a les 18 hores per a
activitats extraescolars, i més enllà per a la gent del poble.
El Sr. Gil exposa que potser caldrà emplaçar a una reunió les AMPA i l’empresa.
El Sr. Piqueras pregunta sobre el patinatge.
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El Sr. Gil diu que a fora es pot patinar.
La Sra. Ramon pregunta si també estaria contemplat que l’utilitzin els alumnes de l’institut, i
l’Alcaldessa respon que sí.
El Sr. Viudez pregunta com queda el manteniment i neteja.
L’Alcaldessa respon que l’Ajuntament i l’Institut a final d’any deixarà diners que li haurà passat
la Generalitat.
El Sr. Gil exposa que s’ha rebut un conveni per cobrar els 1,3 milions d’€.
El Sr. Sánchez afegeix que haurem de pagar el manteniment.
L’Alcaldessa exposa que és simbòlic, i que ja es reclamarà, però que aquest any pagarà la
Generalitat.
3.- Activitats esportives al Complex esportiu amb piscina coberta
El Sr. Gil exposa que es comença a posar en marxa el complex i analitzarem si es poden
ofertar cursets de natació com a activitats escolars o extraescolars, o per a activitats dins del
currículum escolar. Emplaçarem a parlar-ne el director del centre i el coordinador esportiu.
El Sr. Gil exposa que es comença a posar en marxa el complex i analitzarem si es poden
ofertar cursets de natació
L’Alcaldessa pregunta si es fan activitats extraescolars a la piscina.
La Sra. Ramon diu que a Vilassar sí.
El Sr. De Pedro diu que com a activitats extraescolars, és més lògic anar a la piscina del poble
que a Vilassar.
El Sr. Sánchez comenta que ens podríem ajuntar amb l’Olivera. És obvi que es podrien fer
conjuntament, i que els nens caminin.
La Sra. Mas pregunta si també podran fer gimnàs.
El Sr. Gil respon que han de fer una reunió per parlar amb l’empresa sobre les activitats.
4.- Tramitació per a l’atorgament de subvencions a entitats dins l’àmbit de l’educació
El Sr. Gil exposa que el 30 d’abril es va aprovar a la Junta de Govern les bases particulars
reguladores de la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Cabrils,
dins les quals hi ha les subvencions per activitats educatives. Hi ha un termini de vint dies
d’exposició pública. Us adreçarem un correu per fer una reunió per a veure com ho fem i
resoldre dubtes. Esperem que a finals de juny estigui tot tancat. Hi haurà subvenció per a les
AMPES, de 12.000 a 10.000 €, però no comptem amb l’Institut de Vilassar de Dalt.
5.- Novetats sobre la jornada continuada
El Sr. Gil exposa que s’ha debatut bastant de l’assumpte en el Consell Escolar. El 26 i 27 d’abril
la Federació d’associacions de pares i mares sol·liciten que el curs que ve els Instituts facin el
seu horari. Instrucció de Centres Públics horari de secundària, però a primària, no hi estan
interessats.
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El Sr. Xaubet i el Sr. De Pedro comenten que el curs passat a l’Olivera hi havia molt moviment i
aquest any no. Amb una participació del 45% un 70% dels enquestats va dir que sí.
El Sr. De Pedro comenta que des de l’Escola Olivera demanaran hora.
La Sra. Ramon comenta que l’any passat va sortir un percentatge més alt de NO a la jornada
contínua de primària.
La Sra. Marxuach comenta que és l’Ajuntament qui haurà d’informar dels avantatges i
inconvenients.
El Sr. Gil comenta que primer s’haurien de posar d’acord i després a nivell municipal, i exposa
que al mes de setembre o octubre es farà una xerrada per parlar-ne.
El Sr. Bimbela demana més informació. Considera que la jornada continuada és més fàcil
d’aplicar a l’Institut que a primària.
La Sra. Torres excusa la seva marxa.
El Sr. Gil comenta que es discutirà en la propera sessió amb els tutors de l’AMPA.
La Sra. Ramon comenta que amb independència de les enquestes, la garantia de l’èxit serà el
convenciment dels pares.
6.- Aplicació del Projecte Educatiu de Cabrils
El Sr. Gil exposa que el Projecte Educatiu de Cabrilses preveu una activitat del banc del temps
per compartir. És una activitat que les escoles compartien per generar participació.
La Sra. García exposa que les activitats més educatives i l’agenda es posava a la porta de
cada aula de l’Olivera i el mestre parlava del que es feia. A l’Olivera funcionava molt bé i era
una forma d’implicar a la gent amb el poble.
La Sra. Ramon pregunta on es potencia això. Comenta que la gràcia de l’intercanvi és que no
hi hagi gent de certa edat, pel tipus de professió i edat. S’ha d’explicar a les escoles, Ampes,
Casal...als llocs que funcionen molt bé, però s’haurà d’enfocar molt bé.
El Sr. Gil comenta que el tercer dissabte de juny ho publicitarem, ho difondrem al Casal d’avis,
Institut, escoles...Ja s’ha fet alguna difusió en el mercat de segona mà i provarem de fer-ne
difusió a altres llocs.
7.- Desenvolupament del curs escolar 2011-2012
El Sr. Gil comenta que s’hauria de fer alguna reunió més del Consell Escolar.
La Sra. Ramon comenta que el Consell Escolar coincideix amb dates entre els diferents
centres.
El Sr. Gil comenta que a finals de maig o a l’octubre convé una altra opció per convocar els
consells escolars. Proposa de fer-ne un parell i, si entre mig convé fer-ne un, el convoquem.
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8.- Proposta de creació del programa d’excel·lència escolar
El Sr. Gil comenta que per incentivar que tothom superi el nivell mínim en els cicles de
batxillerat, es podria incentivar els alumnes que destaquen a veure si els podem potenciar amb
un petit premi a veure si els podem potenciar. Hi ha un projecte a Vilassar de Mar, és una beca
per anar a l’estranger, ja es fan concursos de pintura, lectura, literatura, però potser un genèric
seria interessant. A nivell de municipi podríem potenciar-ho.
El Sr. Xaubet comenta que és important saber què premiarem.
El Sr. Gil exposa que es premiarà la continuïtat, hem de mirar com es pot fer. Demana l’ajut del
Consell Escolar.
El Sr. Sánchez exposa que també s’ha de millorar a qui tres bones notes. Es podria donar un
premi a l’excel·lència i un altre a qui s’esforça més.
La Sra. Marxuach comenta que la idea està bé.
El Sr. Sánchez proposa que es premiï d’una banda les notes i de l’altra l’esforç.
El Sr. Xaubet exposa que als instituts que tenen fins a segon de batxillerat hi ha nens que
tenen matrícula d’honor, i els que hi arriben no tenen cap dubte.
9.- Torn obert de paraules
El Sr. Xaubet proposa que la convocatòria es faci per correu electrònic.

El Sr. Gil exposa que es farà un reglament. En la propera sessió presentarem la proposta de
revisió del reglament. Els 3 dies de lliure disposició del curs 2011-2012 seran el 2 de novembre
de 2012, el 7 de desembre de 2012 i el 2 de maig de 2013.
La Sra. Serrano comenta que a l’Escola Bressol i els nens i nenes de l’Institut i de les escoles
estan molt contents perquè s’ha d’aprofitar aquestes coses. Voldrien repetir i per part nostra no
hi haurà problema. Ha estat el primer any i la veritat és que ha anat molt bé.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les vuit hores i deu minuts, de la
qual s’estén la present acta, que firma amb mi el Sr. President. En dono fe: la Secretària.

La Presidenta

El Secretària

Avelina Morales Serra

Rebeca Just Cobos
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