Exp.: 5056/2015
Caràcter: Ordinari
Data: 2 de desembre de 2015
Horari: 17.30 h a 19.20 h
Lloc: Escola municipal Pau Vila

Hi assisteixen:
Sergi Mingote, alcalde de Parets del Vallès
Miquel J. Pérez, regidor d’Educació
Rosa Martí, regidora del grup municipal NOPP
Casandra García, regidora del grup municipal Sumem Parets
Raúl Urtusol, regidor del grup municipal CIU
Jordi Seguer, regidor del grup municipal Ara Parets ERC
Jesús Paniego, director Institut Torre de Malla
Àngela Castelló, directora escola Vila Parietes
Montserrat Folguera, directora escola Lluís Piquer
Carlos L. Muñoz, director escola Pompeu Fabra
Alicia Pozo, AMPA escola Lluís Piquer
Raquel Carbonell, AMPA escola bressol El Cirerer
Núria Rico, mestra escola Lluís Piquer
Maria Lanza, mestra escola Lluís Piquer
Núria Sancho, directora escola bressol La Cuna
Antonio Rodríguez, AMPA escola Pau Vila
Encarnación Corredor, AMPA escola Lluís Piquer
Cristina Camanforte, AMPA ACESCO
Monica Castaño, PAS Institut Torre de Malla
Mayka Juárez, cap d’estudis escola escola Pau Vila
Albert Vicente, director escola Pau Vila
Judit Samon, secretària escola Pau Vila
Anna Pi, AMPA Institut Torre de Malla
Montse Morote, AMPA Institut Torre de Malla
Mariluz Redondo, AMPA escola Pau Vila
O’hara Valdivia, AMPA escola Pompeu Fabra
Eulàlia Mandado, Professora Institut Torre de Malla
Arnau Roig, AMPA escola bressol El Cirerer
Sor Marta Ruiz, directora escola NS de Montserrat
Dídac Cayuela, professor escola NS de Montserrat
Yolanda Valero, professora escola NS de Montserrat
Ma Ángeles Otero, Cap d’estudis escola ACESCO
Meritxell Cases, mestra escola bressol El Gargot
Eva Aymerich, mestra escola bressol El Gargot
Jordi Azagra, director de l’escola municipal de música
Susana Santafe, AMPA escola Vila Parietes
Rosa Díaz, AMPA escola Vila Parietes
Idoia Lafón, AMPA escola bressol El Gargot
Raquel Castro, AMPA escola NS de Montserrat
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Sergi Mingote Moreno (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 15/06/2017
HASH: c0c80efe80cc071f6b708d56cd658ea2

Marta Amela Obiols (1 de 2)
Responsable d'Educació
Data Signatura: 13/06/2017
HASH: 55be7eaa96d3fe12cb1cd31c4cff8afc

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA COMISSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

Cati López, AMPA escola NS de Montserrat
Marta Amela, secretària delegada

Excusen la seva absència:
Anna Esteve, AMPA escola bressol La Cuna
Josep Camps, director Secció d’institut Parets II
Teresa Rifà, directora CFA parets del Vallès

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Construccions escolars
Projectes educatius
Gratuïtat dels llibres de text a Primària
Matrícules curs 2015-2016
Donar compte de la Moció presentada al Ple de l'Ajuntament i relativa a evitar
el tancament d'una línia de P3 per al curs 2016-2017 per part de la Generalitat
de Catalunya a Parets.
7. Proposta de la Generalitat supressió d’una línia de P3
8. Precs i preguntes
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de l'acta anterior
S'aprova l'acta de l'anterior sessió.

Sergi Mingote:

l’Ajuntament ha aportat el 2n mòdul de l’institut La Sínia. Aquest el
volia el centre per poder portar a terme el seu projecte educatiu amb
grups de 20 alumnes per aula. La Generalitat no vol assumir aquest
mòdul i l’Ajuntament ha fet les gestions oportunes amb els Serveis
Territorials i s’ha portat a la Sínia un mòdul d’una escola de Sant
Antoni de Vilamajor que tancaven. L’Ajuntament ha pagat el trasllat
del mòdul i l’adequació dels terrenys.
Durant l’estiu s’han fet reformes i millores a totes les escoles. Les
accions que no s’han pogut fer es faran al 2016.

Mariluz Redondo:

Pregunta pel projecte del gimnàs al Pau Vila

Sergi Mingote:

Respon que està projectat i pensat en el sí del PAM com un
projecte a iniciar. Actualment es tenen esbossos i es parlarà
conjuntament amb l’escola del calendari

Montserrat
Folguera:

Han sortit noves humitats a la cuineta que provenen de la
teulada
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2. Construccions escolars

Sergi Mingote:

Caldrà mirar-ho i valorar què fer a nivell tècnic

1. Projectes educatius
Miquel Pérez:

Es seguiran portant a terme els projectes iniciats fins ara i a més
es proposarà iniciar projectes d’emprenedoria i diferents accions
relacionades amb el PAM

Jordi Azagra:

S’ha iniciat un taller de nadons a l’escola municipal de música i
ha tingut molt bona resposta

Montserrat
Folguera:

Recorda també que s’ha fet i es tornarà a fer el Canta Parets!
Que ha tingut una molt bona acollida.

4. Gratuïtat dels llibres de text a Primària
Sergi Mingote:

Fa un resum de les reunions portades terme fins al dia d’avui.
Explica que el projecte neix d’una voluntat, la reutilització com a
model. Després d’una trobada amb les direccions i les AMPA del
municipi per veure com es podia implementar es valora que no
és viable iniciar-ho ja, només començar ala legislatura ja que ha
de ser un projecte consensuat i cal entendre’l des de la
perspectiva de model de ciutat.

El projecte es centra en els cursos de 1r a 6è de Primària i la
socialització s’aplicarà de 3r a 6è ja que a 1r i 2n l’Ajuntament
comprarà cada any els llibres perquè no són reutilitzables. En
tots els casos els llibres a comprar o socialitzar seran els de les
matèries troncals.
D’entrada l’Ajuntament es planteja un model per poder portar a
terme una inversió, és a dir, comprar els llibres i fer-ne una
cessió. Pel que fa a la gestió del programa s’està fent un treball
conjunt amb les AMPA, les direccions de les escoles i
l’Ajuntament. És d’agrair l’experiència de les escoles locals que
ja fan socialització.
Aquest projecte va destinat als nens i nenes de Parets que
estudien a les escoles de Parets. Els alumnes de fora de Parets
podran beneficiar-se de la socialització si un cop hagin comprat
els llibres els deixen a l’escola per socialitzar-los. Els nens i
nenes de Parets que estudiïn fora no se’n podran beneficiar ja
que el projecte va vinculat al programa de socialització de les
escoles del municipi.
Raúl Urtusol:

Qüestiona que qui escolaritza fora del municipi no es pugui
beneficiar de la gratuïtat i creu que pot generar un sentiment
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Parlem de gratuïtat i de socialització i per tant la socialització no
és gratuïta. Volem promocionar una cultura de manteniment i
cura del llibre. Hem estat portant a terme reunions periòdiques i
en farem més per poder trobar el nostre propi model.

d’agravi si s’estan pagant els impostos a Parets.
Sergi Mingote:

El projecte es basa en la socialització a les escoles del municipi.
Cal aconseguir el 100% de socialització a les escoles de Parets.

5. Matrícules curs 2015-2016
Es facilita un quadre resum de les matrícules pel curs 2015-2016 i seguidament es
passa a parlar dels dos punts següents ja que estan relacionats amb aquest

Sergi Mingote:

Carlos L. Muñoz:
Àngela Castelló
Maria Lanza:
Sergi Mingote:
Maria Lanza:
Sergi Mingote:

A finals del mes d’octubre la Generalitat va comunicar a
l’Ajuntament que tenia la intenció de tancar una línia de P3 al
nostre municipi i que calia decidir si es tancava a l’escola Lluís
Piquer o a l’escola municipal Pau Vila.
Dir d’entrada que des de l’Ajuntament es considera que cal
mantenir la oferta de places de P3 a tots els centres del
municipi.
Som conscients que objectivament hi ha un descens de la
natalitat i per això hem fet un estudi dels naixements per
districtes i dels alumnes matriculats actualment a les escoles
bressol municipals. Actualment al Lluís Piquer ja hi ha
matriculats 20 i 21 infants a les aules de P3. Aquesta és la
previsió de matricula també pel curs vinent i per tant es
considera que es pot mantenir l’oferta.
Tots els grups municipals estan d’acord a lluitar plegats per
aconseguir el no tancament de la línia de P3
El 14 de gener tenim concertada una reunió amb la Direcció
General de Centres a Via Augusta per tornar a parlar d’aquest
tema.
Cal coordinar les accions a fer i visualitzar que hi ha unitat
d’acció. El problema és conjunt i de tots.
La Generalitat no té en compte els criteris de ratio. Les escoles
públiques sempre han fet l’esforç demanat per l’Administració i
caldria que ara l’esforç el faci l’Administració
Recolza al 100% les accions que es puguin fer i recorda que a
les escoles han tingut grups de 28 alumnes sense cap tipus de
suport
Esperem que l’Ajuntament lideri les accions que sorgeixin i que
la resta de la comunitat educativa les recolzi
L’Ajuntament liderarà i recolzarà qualsevol acció proposada.
Estem parlant que s’endegarà una línia institucional de treball al
respecte.
Només es parla d’una escola
Parlen de dues escoles, el Lluís Piquer i el Pau Vila, des del
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6. Donar compte de la Moció presentada al Ple de l'Ajuntament i relativa a
evitar el tancament d'una línia de P3 per al curs 2016-2017 per part de la
Generalitat de Catalunya a Parets.
7. Proposta de la Generalitat supressió d’una línia de P3

primer moment.
Si la Generalitat és qui acaba decidint tancarà l’escola de la
seva titularitat.
Sergi Mingote:
Hem d’anar plegats i a la una per no dividir-nos i no guanyar-hi
tots. Cal mostrar de manera contundent la disonformitat.
Encarnación
Cal anar alhora. El principal és l’educació. Ratios a 20 alumnes
Corredor:
per aula. Que l’Ajuntament lideri la reivindicació. Podríem crear
grups de treball per recollir propostes i portar-les a terme.
El tema dels refugiats implicaria ja augment d’alumnes?
Sergi Mingote:
No sabem quan arribaran ni de quines edats seran. Aquest és
un tema estatal
Raúl Urtusol:
L’Ajuntament ha anat a una reunió amb els Serveis Territorials i
hi ha una acta que diu que està d’acord a la proposta.
Miquel J Pérez:
En cap moment es va dir a la reunió que hi estiguéssim d’acord i
no hem vist ni signat cap acta que així ho digui.
Raúl Urtusol
Ells tenen en compte el 96% de la matriculació del cens.
La Generalitat no pot intervenir en escoles que no són de la
seva titularitat. De totes maneres no és una decisió ferma ni
decisiva. Les solucions vénen des del diàleg.
Mariluz Redondo:
Hi ha hagut una sèrie de malentesos entre les escoles que cal
deixar de banda i anar tots plegats i no fer accions diferents
cada escola.
Montserrat
El dia del Consell escolar del centre ja sabíem que es volia
Folguera:
tancar una línia de l’escola i en vam parlar perquè creiem que
calia defensar una plantilla consolidada
Albert Vicente:
L’important és la ratio de Parets. AL Pau Vila la plantilla pot no
ser tant consolidada... El projecte és igual d’important i de ben
treballat als dos centres.
Alicia Pozo:
Amb les accions fetes, una circular a les famílies, no hi havia
voluntat de molestar a ningú. Mil disculpes.
Segi Mingote:
Cal un pla d’acció conjunt
Meritxell Cases i A les escoles bressol municipals es van tancar aules. És
Eva Aymerich:
important fer força conjunta
Rosa Martí:
Seria interessant poder fer una valoració de quina inversió
econòmica fa el Departament al nostre municipi. D’entrada és
poca.
6. Precs i preguntes
Una persona assistent del consell escolar municipal proposa que al fer referència al
projecte de gratuïtat de llibres de text no es defineixi precisament així ja que els llibres
no són gratuïts. A l’Ajuntament li suposaran un cost i cal que tothom en sigui conscient.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta
acta.
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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Carlos L. Muñoz:

