
 

ACTA DE LA COMISSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Exp.: 1693/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 13 d'abril de 2015
Horari: 17.30 h a 19 h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:

Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès
Sònia Lloret, regidora d’Educació
Joan Folguera, regidor del grup municipal ICV
José Luís Rodríguez, regidor del grup municipal NOPP
Jaume Espona, director escola municipal Pau Vila
Dídac Cayuela, cap d’estudis escola NS de Montserrat
Eva Aymerich, mestra EBM El Gargot
Meritxell Cases, mestra EBM El Gargot
Ma José Moure, AMPA EBM El Gargot
Montse Morote, AMPA Inst. Torre de Malla
Maria Jiménez, AMPA escola municipal Pau Vila
Anna Pedragosa, mestra ACESCO
Mariluz Redondo, AMPA escola municipal Pau Vila
Cristina Camanforte, AMPA ACESCO
Minerva Díaz, cap d’estudis escola Vila Parietes
Rosa Díaz, AMPA escola Vila Parietes
Jesús Paniego, director Institut Torre de Malla 
Eulàlia Mandado, professora Institut Torre de Malla
Josep Camps, director Secció d’institut Parets II
Teresa Rifà, directora CFA parets del Vallès
Carlos L. Muñoz, director escola Pompeu Fabra
Montserrat Folguera, directora escola Lluís Piquer
Marta Amela, secretària delegada

Excusen la seva absència: 

Jordi Azagra, director de l’escola municipal de música
Mònica Castaño

 



 

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Dades de la preinscripció del curs 2015-2016
3. Presentació de la CAMPA
4. Construccions escolars
5. Projectes educatius
6. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Aprovació de l'acta anterior

S'aprova l'acta de l'anterior sessió.

2. Dades de la matrícula del curs 2015-2016

La regidora d’educació fa una lectura  de les dades del  document  lliurat  a tots els 
presents.

Al primer curs del segon cicle d’Infantil (P3) hi ha hagut 213 sol·licituds de  matrícula.

Al primer curs de la ESO hi ha hagut 150 sol·licituds.

3. Presentació de la CAMPA

La Mariluz Redondo, secretària de la CAMPA explica als presents que ja s’ha constituït 
la CAMPA (coordinadora d’AMPA) de Parets del Vallès.

Ens exposa que fins a la data han portat a terme un concurs en el sí de les escoles per 
tal de triar el logo de l’entitat i ens presenta el logo guanyador i per tant imatge de la  
CAMPA

Tenen previst endegar una campanya solidària al maig, conjuntament amb Caritas, per 
tal  de portar a terme una recollida de productes que no són de primera necessitat 
(sabó de rentar els plats, de rentar la roba, gel de dutxa,...) però que a moltes famílies 
els és difícil de poder adquirir.

També explica que des de la CAMPA es vol posar a sobre de la taula la proposta de 
portar a terme els anomenats camins escolars per tal de crear rutes segures de casa a 
l’escola.

Des de la regidoria es recull aquesta proposta i es comenta que ja se n’ha parlat en la 
pluja d’idees que s’ha portat a terme amb els tècnics municipals a l’hora de redactar 
l’Avanç de Pla Director dels barris de l'Eixample de Parets.

4. Construccions escolars

La Sònia Lloret fa un resum de totes les obres de reforma i millora portades a terme en 
els últims 4 anys a través d’un power point.

• Construcció del segon institut a la zona de Can Fradera
• Reforma i ampliació de l’escola Pompeu Fabra

 



 

• Reubicació de l’escola d’adults a l’institut Torre de Malla
• Rehabilitació teulada Escola bressol La Cuna i Escola Lluís Piquer
• Condicionament anual dels equipaments educatius

5. Projectes educatius 

Marta Amela, com a responsable del servei d’educació explica tots els projectes que 
s’han portat a terme durant els últims 4 anys a través d’un power point.

IMPULS DE PROJECTES QUE CONTRIBUEIXEN A MILLORAR L’EDUCACIÓ 

Projecte educatiu de Parets:
 Creació del Consell d’Infants de Parets com a òrgan de participació dels nens i 

nenes
 Continuació dels tallers de ceràmica i difusió del patrimoni per a escolars
 Joc de les masies de Parets, Joc de les tradicions i festes populars i joc de 

titelles de la llegenda de la Pedra del Diable per a la difusió del patrimoni
 Tallers d'urbanisme per ser conscients de la importància de la seva ciutat i la 

vida col·lectiva
 Poblat africà a l’escola Pau Vila
 Suport a la creació de la Coordinadora d'AMPA
 Organització de l'edició anual de la Setmana de la Salut
 Foment del reciclatge de l’oli usat

Xarxa de debat educatiu amb i per a les famílies – XEF:
 Trobades  mensuals  de  debat,  xerrades,  teatre  fòrum,  tallers  per  famílies, 

presentació de llibres...
 Edició anual de la Setmana de la Família
 Calendari

IMPULS DE PROJECTES QUE CONTRIBUEIXEN A MILLORAR L’ÈXIT EDUCATIU

 Obertura de sales d’estudi a Cal Jardiner i a Ca n’Oms
 Pistes obertes a l’escola Lluís Piquer i a l’institut Torre Malla de Malla
 Activitats de reforç de la llengua anglesa (des de l'escola bressol a l'ESO)
 Continuació  Teatre  a  les escoles (des de l'escola  bressol  a  l'ESO)  (des de 

l'escola bressol a l'ESO)
 Transició escola bressol - P3
 Premis Freudenberg
 Premis al mèrit educatiu
 Plans  d'ocupació  d’àmbit  educatiu:  Estudi  Assistit,  auxiliar  de  conversa  en 

anglès i suport educatiu a infantil

PUBLICACIONS

 Temps per gaudir, temps per descobrir. Servei d’Educació. Publicacions de 
la Xarxa d’Educació amb i per a les Famílies (XEF). 2012

 



 

 Orienta’t. Servei d’Educació. Febrer 2013
 M’ajudes a fer-me gran? Servei d’Educació. Octubre 2014
 Créixer i  conviure.  Normes i  límits.  Servei  d’Educació. Publicacions de la 

Xarxa d’Educació amb i per a les Famílies (XEF). Febrer 2015 
 Edició del CD "Butxaca de cançons“ Servei d'Educació. Escola municipal de 

música. Escoles bressol municipals. Maig 2013
 Ei, que creixo! Que no t’agafi per sorpresa. CDIAP (en elaboració)
 Guia de serveis a la petita infància Servei d’Educació (en elaboració)

6. Precs i preguntes

El Jesús Paniego, director de l’institut Torre de Malla pregunta si s’ha previst canviar el 
dia 25 de maig com a dia de lliure disposició com s’ha fet a l’Ajuntament de Barcelona.

La  Montserrat  Folguera,  directora  de l’escola  Lluís  Piquer  diu  que cap escola  l’ha 
canviat.

En Sergi Mingote respon que no està previst fer-ho.

El Jesús Paniego exposa que a l’espai que hi ha a l’exterior del Torre de Malla per  
aparcament d’autocars sovint hi aparquen cotxes i que precisament avui que tenien 
una sortida l’autocar no hi ha pogut aparcar.

En Sergi Mingote respon que en aquestes situacions cal trucar a la Policia.

La Minerva Díaz, cap d’estudis de l’escola Vila Parietes, diu que quan s’han trobat en 
una situació igual han trucat a la Policia i que aquesta acudeix i es resol el problema.

Rosa  Díaz,  de l’AMPA Vila  Parietes,  exposa que al  Parc  del  Torn  calia  reparar  el 
tobogan i ja sap que s’està gestionant, però que també falta posar un pulsador a la font

En Sergi Mingote contesta que se’n pren nota.

Montserrat Folguera diu que a l’escola Lluís Piquer tenen la calefacció encesa els set 
dies de la setmana i que això generarà una despesa molt alta.

En Sergi  Mingote  contesta  que se’n  pren nota  per  revisar-ho.  També afegeix  que 
s’estan fent estudis energètics en la línia d’estalviar en aquestes energies. Fins ara 
s’ha fet en temes lumínics i està previst fer-ho en calefacció també.

M. José Moure, de l’AMPA EBM El Gargot, exposa que a l’escola, a l’estiu, hi fa molta 
calor.

Sergi Mingote contesta que se’n té constància i que s’hi està treballant. És un tema 
que també passa a altres escoles. Una opció en les quals s’està treballant passa per 
posar més arbres al pati.

La presidència aixeca la sessió, de la qual, com a secretària delegada, estenc aquesta 
acta.

Vist i plau
L'alcalde La secretària delegada

Sergi Mingote Moreno Marta Amela Obiols
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