ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLENARI DEL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL DEL DIA 22 DE GENER DE 2019
A la Sala d’Actes de la Cooperativa de Torelló, a les 8 del vespre del dia 22 de
gener de 2019, es reuneix el Plenari del Consell Escolar Municipal, presidit pel
Marc Fontserè Candell, que actua com a president d’aquest òrgan, amb
l’assistència de les persones que es relacionen a continuació:
En representació de l’Ajuntament de Torelló:
Elena Crespi Asensio del grup municipal CUP-PA-SP
Núria Güell i Rovira, del grup municipal CiU
Concepció Villena Aceituno, del grup municipal CiU
En representació dels diversos centres docents:
IES Cirviànum:
Jesús Calonge (Direcció)
Lluís Bagué Cubí (Professorat)
Mireia Font Bou (Famílies)
Anna Maria López Casacuberta (Alumnat)
Aina Fernández Tuneu (Alumnat)
Aina Cubí Jurado (Alumnat)
Escola Sagrats Cors:
Montserrat Bru i Teixidor (Direcció)
Moisès Masferrer Castells (AMPA)
Jordi Corrons Pell (Alumnat)
Laura Sala Basagaña (PAS)
Escola Rocaprevera:
Mariona Valls Postigo (Direcció)
Marta Ricart Cesar (Professorat)
Albert Grèbol Díaz (AMPA)
Emma De Miguel Mas (Alumnat)
Escola Vall del Ges:
Montserrat Sabatés Canalies, (direcció)
Imma Vilarrasa Coromina (Professorat)
Anna Carbonés Simón (Famílies)
Antoni Pladevall Galobardes (PAS)
Llar d’infants Blancaneus:
Judith Illamola Serra (Direcció)
Dolors Prat Goula (Professorat)
Sílvia Martín García (AMPA)
Escola Dr. Fortià Solà:
Irene Hernández Yebra, (Direcció)
Alba Rizo Blasco, (Professorat)
Júlia Torrent Surrell, (Famílies)

Institut escola Marta Mata:
Anna Boixadé Solerdelcoll, (Direcció)
Mercè Domingo Castells, (Professorat)
Marta Sellés Barniol, (Famílies)
Steban Rodríguez Payán, (Alumnat)
Llar d’Infants La Cabanya
Sílvia Fort Salvans, (Direcció)
Christopher Guardado Sánchez (Famílies)
Montserrat Farré Gaspar (PAS)
Escola de Música
Joaquim Salinas, (Direcció)
Escola d’Arts Plàstiques
Escola d’Adults
Montserrat Zurita Yebra (Direcció)
Excusen la seva assistència:
David Forcada Rifà, del grup municipal EIO-Fem Torelló
Lluís Sabatés i Padrós, del grup municipal JpT- Esquerra-AM
Sussi Viver Casadesús (Professorat escola Sagrats Cors)
Josep Olivé Gorgas (PAS de l’Institut Cirviànum)
No assisteixen:
Xavier Lozano Victori , del grup municipal JpT- Esquerra-AM
Joan Carmona López, del grup municipal PSC
Francesc Manrique Aumatell, del grup municipal CUP-PA-SP
Anna Camprodon Rustarazo, (Professorat llar d’Infants La Cabanya)
Elisenda Soler Prat (Direcció de l’escola d’Arts Plàstiques)
Sílvia Castillo Quintana, (PAS escola d’Adults)
Aina Roura Villén (Alumnat de l’Institut Cirviànum)
Rosa Maria Carrascosa Puig (Alumnat Escola d’Adults)
Maria Dolors Ferrer Roquet (Alumnat Escola d’Adults)
Abel Bosch Arbat (Professorat Escola d’Adults)
Toni Fernàndez Bosch (AMPA de l’Institut Cirviànum)
Actua com a secretari en Joan Dot i Salarich, tècnic d’Educació de l’Ajuntament
de Torelló, que comprova l’existència del quòrum necessari per tal iniciar la
sessió.
Benvinguda i presentació
Es dóna la benvinguda als nous membres del Plenari i es fa una roda de
presentació de cadascun dels assistents.
Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Se sotmet a aprovació l’acta indicada, corresponent a la sessió del dia 11 de
juny de 2018, la qual s’aprova sense cap l’observació.

Nova composició del Consell Escolar Municipal
S’explica que tal i com es recull en el Reglament de funcionament del Consell
Escolar s’ha procedit a la renovació d’alguns dels seus membres. Aprofitant
que el passat mes de desembre es varen renovar els consells escolars dels
centres educatius se’ls va demanar d’aprofitar per designar els representants
del Consell Escolar Municipal. Pel que fa als membres de les direccions del
centres i del consistori queden igual com fins ara i pel que fa als membre de les
famílies, del professorat, de l’alumnat i del personal d’administració i serveis del
centres educatius hi ha forces canvis. Els membres del professorat estan
designats un per cada centre, els membres de l’alumnat com que han de ser
majors de dotze anys estan designats quatre per l’Institut, dos per l’escola
d’adults, un per a l’escola Rocaprevera, un per a l’escola Sagrats Cors i un per
a l’institut escola Marta Mata, els de les famílies la meitat estan assignats pels
centres i l’altra meitat per les AMPA i finalment els membres del PAS que són
cinc estan designats pels centres de manera que se n’escull un per l’Institut i un
per l’escola d’Adults i de forma rotatòria, un per les escoles públiques de
primària, un per les llars d’infants, un pels centres concertats.
Dades d’escolarització i matrícula.
S’entreguen als assistents les graelles amb l’escolarització dels centres
educatius d’infantil, primària i secundaria, així com també les de l’escola
d’adults, l’escola de Música i l’escola d’Arts Plàstiques. Es fa un repàs de les
dades generals i es fan constar algunes consideracions, com ara, que hi ha
alguns grups i aules molt plens, com són els casos de les aules de P5, de 2n
de Primària i de 4t de Primària. Aquest fet crea un seguit de reptes i problemes
a les escoles de Primària. També es constata un augment del nombre
d’alumnes NEE, fet que complica la gestió dels centres. També s’informa que
des del mes de maig de l’any passat fins a mitjans del mes de gener d’enguany
s’han atès 42 famílies per temes d’escolarització, 38 de nouvingudes i 4 del
municipi, això ha suposat 52 alumnes assignats als centres, d’aquest 44 eren
considerats amb necessitats educatives especials i 8 eren ordinaris. També
cal dir que durant aquest període hi ha hagut 11 alumnes que han marxat dels
centres de Torelló. En aquestes moments hi ha 5 alumnes nous per escolaritzar
per tant les xifres d’aquest curs són molt altes per l’alçada de curs que estem,
sobretot si tenim en compte que durant tot el curs passat es van atendre 73
alumnes.
En Marc Fontserè explica que quan ell va arribar com a regidor a la Regidoria
d’Educació ja hi havia una manera de fer per la distribució dels alumnes amb
necessitats educatives especials en els centres del municipi i que ell va
continuar amb la mateixa línia que és la de repartir aquest alumnat amb una
certa equitat entre els centres educatius. Des de que l’Ajuntament va signar el
conveni amb el Departament d’Ensenyament i es va crear l’Oficina Municipal
d’Escolarització es disposa de mes informació sobre l’escolarització i també
s’ha facilitat la presa de decisions en el territori, això ha comportat la implicació
activa de les direccions dels centres en la tasca de fer una millor distribució de
l’alumnat en els centres.
Es dona la paraula a la Montse Zurita perquè ens expliqui com està
l’escolarització a l’escola d’Adults. El punt de partida és la graella que hem
distribuït entre els assistents, ella en remarca l’alt nivell de matricula dels

cursos de Català i Castellà i també de les formacions instrumentals que són els
nivells mes baixos que s’ofereixen. Tot seguit en Marc Fontserè complementa
la informació amb d’altres programes que fan classes en el Centre de la
Cooperativa, com són el PTT, la Formació pel treball, el Català per Adults i els
de Ciutadania. També demana disculpes per no haver pogut o sabut millorar
l’estat de les instal·lacions de l’aulari de la Cooperativa perquè li convindria una
bona reforma. També es comenten les dades de la matrícula actual de l’escola
d’Arts Plàstiques tant pel que fa als cursos d’infants, joves i adults com pel que
fa als tallers i monogràfics, segons consta en les dades de la graella entregada.
En Marc Fontserè comenta que l’escola de Música també té una situació
anòmala amb els espais perquè està ubicada en una escola pública i per tant
s’ha d’adaptar a una situació que no és idònia pel servei i volum que l’escola
gestiona i això comporta un seguit d’incomoditats. Sobre el nou emplaçament
de l’escola de Música diu que l’Ajuntament disposa de l’avantprojecte i que ara
s’està treballant en la licitació del projecte bàsic. Tot seguit dona la paraula al
Quim Salinas perquè ens informi de l’escola. En Quim ens diu que l’escola està
al voltant dels noranta alumnes i que l’objectiu és arribar al centenar i fins i tot
superar-lo. Diu que els nivells educatius de l’escola estan recomanats pel
Departament d’Educació de la Generalitat, que alguns nivells com l’A2 s’han
hagut de desdoblar per l’alta matrícula i que en canvi quan s’arriba als nivells
més avançats se’n redueix el nombre per exigència acadèmica; de l’apartat de
la música a mida en remarca que es desmarquen de la programació
recomanada pel Departament d’Educació i per tant té més flexibilitat en els
ensenyaments i això val la pena tenir-ho en compte. Afegeix que l’escola busca
sobretot la qualitat i l’excel·lència i que està que està oberta a qualsevol
iniciativa que vingui d’on vingui, també estan oberts a fer les col·laboracions
que se’ls hi puguin demanar i que les atendran en la mesura de les seves
possibilitats i disponibilitats els hi permetin . Planteja un tema que tenen amb la
detecció dels alumnes NEE, tot i que en tenen poquets, però que en aquest
àmbit els a suposa un problema el fet de no tenir-ne informació prèvia i demana
la col·laboració dels centres educatius per tenir-la. La Irene Hernández diu que
per establir vincles amb les escoles caldria passar informació, aquí s’afegeix
que la informació sobre els alumnes és de caràcter confidencial i que potser
caldria demanar en el full de preinscripció o en la matrícula l’autorització de la
família per poder facilitar aquesta informació.
Informacions i altres temes d’interès
S’informa sobre la preinscripció del nou curs escolar, es diu que tot i que no ha
sortit el Decret que en regula el procés, sembla que segons fonts del
Departament es preveu que s’iniciï entre el 29 de març al 6 d’abril. En aquests
moments hi ha un padró de 142 d’alumnes per anar a P3. Amb aquestes
dades es diu que el Departament mantindrà les 7 línies actuals per aquest
nivell educatiu.
S’informa sobre el Cicle de xerrades i activitats per a les famílies que estan
organitzades entre la Federació d’AMPA i la Regidoria d’Educació i que són les
següents :

“Actituds per afavorir els aprenentatges dels fills”, a càrrec de l’Alba Castellví,
el dia 7 de febrer a l’escola Sagrats Cors.
“Estima’m quan menys m’ho mereixi perquè és quan més ho necessito...
Acompanyar els nostre fills en l’adolescència” a càrrec d’en Jaume Funes, el
dia 11 de març a la sala d’Actes de la Cooperativa.
“Com puc motivar el meu fill en els estudis”, a càrrec d’en Carles Ventura, el dia
28 de març a l’Institut escola Marta Mata.
“Educar híper o educar bé”, a càrrec d’Eva Millet, el dia 11 d’abril a l’escola
Rocaprevera.
“Fomentar relacions positives a l’escola”, a càrrec l’Alba Soler, el dia 8 de maig
a l’escola Dr. Fortià Solà.
Sobre aquestes xerrades es diu que s’editarà un cartell per fer-ne difusió.
En Marc Fontserè informa als membres del Plenari, que el mes de maig hi
hauran les eleccions municipals, fet que coincideix amb el moment de acordar
els dies de lliure disposició del centres educatius en el marc del calendari
escolar del curs que ve i per aquest motiu proposa de convocar a la Permanent
en el moment surti el Decret que ho regula i que siguin les persones que en
formen part les que decideixin els dies a escollir i d’això se’n donarà compte en
el primer Plenari del curs que ve. Ningú hi diu res en contra.
En Jesús Calonge ens informa sobre la proposta d’ampliar el cicles formatius a
Torelló amb un nou cicle de Perruqueria i Estètica. La voluntat és ampliar
l’oferta formativa de cicles a Torelló, tenint en compte que actualment el
municipi no disposa de cap cicle que vagi adreçat majoritàriament a l’alumnat
femení i també detectant el dèficits de cicles de Perruqueria i Estètica a nivell
comarcal, per això l’Institut va decidir sol·licitar un cicle formatiu de grau mitja
d’Estètica i aquesta proposta ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de
Torelló, del Consell Comarcal i el consens amb els altres centres educatius que
fan formació professional a la comarca perquè aquest cicle formatiu es pogués
impartir a Torelló. Ara bé, aquestes darreres setmanes s’han establert
contactes i acords amb el Gremi de Perruquers de Catalunya per tal de canviar
la sol·licitud inicial i demanar un cicle de Perruqueria que pugui formar joves en
aquest camp i per tant s’ha modificat la sol·licitud inicial. El passat dilluns la
direcció de l’Institut Cirvianum va fer una visita a les instal·lacions d’un centre
de formació professional de Manresa que imparteix un cicle de perruqueria i
que els ha ofert la seva col·laboració per ajudar a muntar-lo, Per part de
l’Institut només els caldrà adequar uns espais i equipar-los. Ara estan a l’espera
que el Departament els hi autoritzi el cicle de Perruqueria de cara el curs
vinent.
L’Elena Crespi demana a veure si tot i que els cicle formatiu està adreçat a
noies, si hi ha algun noi interessat a apuntar-s’hi ho podrà fer. En Jesús
Calonge respon que el cicle també estarà obert a nois.

Precs i preguntes
No hi ha cap pregunta.
La sessió es clou a ¼ de 10 del vespre del mateix dia 22 de gener de 2019 i
s’estén aquesta acta per deixar constància dels temes tractats i dels acords
presos.
Vist i plau,
EL PRESIDENT,

EL SECRETARI,

