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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DEL 5 DE JUNY DE 2018
ASSISTENTS:
PRESIDENTA
Raquel Sánchez Jiménez

Alcaldessa

AJUNTAMENT
Miquel Àngel Díaz Naranjo
Rosa Maria Fernández Labella

Tinent d’alcalde i president de l’Àmbit de Benestar i Acció Social
Tinenta d’alcalde i presidenta de l’Àmbit de Ciutat i Territori

Francisco Gavilán Peña
Marta Jiménez Iborra

Juan Carlos Bondia

Regidor grup municipal de C’s
Regidora grup municipal d’ERC
Regidor del grup municipal GSSP

SECTOR DIRECTORS
Julia Herrero Gómez

Llar Josep Pallach

Marco Berenguer Esteve
Stéphane Garcia Guirriec
Ana Puente Portugués

IES El Calamot
C. Santo Angel
C. Immaculada C

SECTOR PROFESSORS/ES
M. Camèlia Sarmiento Escalona
Gloria Gallego Galera

Escola Salvador Lluch
Escola Marcel·lí Moragas

Tamara Carranza Márquez
Lorena Diez David

C. Sagrat Cor
IES El Calamot

SECTOR PARES/MARES
Aurora Vallejo Ruiz

Escola Marcel·lí Moragas

Pilar Melero Comas
Eulàlia Ferrer Minguet
Jesús Santin Bascón

Institut El Calamot
Escola l’Eramprunyà
C.Immaculada Concepció

SECTOR ALUMNES
Gonzalo Guitart Palonsky

IES El Calamot

SECTOR PAS
Isabel López Arce

Col·legi Sagrat Cor

Alejandro Perujo Martín

C. Santo Angel

Secretari
Sr. Manel Martínez Gíménez
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Assistents amb veu però sense vot

Onia Mulero

Excusen la seva absència:

A la Sala d'Actes del Col·legi Immaculada Concepció, a la Plaça de l’Església, 1, el dia 5 de
juny de 2018, en sessió ordinària, es reuneixen sota la presidència de la senyora Raquel
Sánchez Jiménez, alcaldessa de Gavà, els i les membres del Consell Escolar Municipal
anteriorment assenyalats. També assisteixen, a petició de la presidència, la senyora Carme
Esquirol, Assessora dels Serveis de l’Àmbit de Benestar i Acció Social i la senyora Josefina
Pérez, Cap del Departament d’Educació, Igualtat i Ciutadania..
I, essent les 18.15 hores, la presidenta declara oberta la sessió i es passa a tractar els
assumptes següents:

1. CONSTITUCIÓ NOU CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. INFORMACIÓ SOBRE EL
RESULTAT DE LES ELECCIONS AL CEM DEL PASSAT DESEMBRE 2017

La presidenta informa sobre la celebració, característiques i procediment de les darreres
eleccions del Consell Escolar Municipal i seguidament cedeix la paraula al Sr. Manel Martínez,
secretari delegat del CEM que informa del resultat de les eleccions del 50% dels membres del
CEM que es van celebrar el passat 12 de desembre de 2017:

El cens electorat va ser de 225 persones i per sectors:
Sector Directors/es
Sector Professor/es
Sector Pares i Mares
Sector PAS
Sector Alumnes

17
91
71
17
19

El total de votants va ser de 70 i les votacions van se les següents:
VOTS
Sector Directors/es
Sector Professor/es
Sector Pares i Mares
Sector PAS
Sector Alumnes
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10
20
13
3
5

D’acord amb els vots obtinguts per cadascun dels candidats, els nous membres electes del
Consell Escolar Municipal són:
SECTOR DIRECTORS
NOM
Marco
Stéphane
Ana

COGNOMS
Berenguer Esteve
García Guirriec
Puente Portugués

CENTRE
IES El Calomot
C. Santo Angel
C. Immaculada C.

SECTOR PROFESSORS/ES
NOM
Tamara
Lorena
VACANT

COGNOMS
Carranza Márquez
Díez David

CENTRE
C. Sagrat Cor
IES El Calamot

SECTOR PARES/MARES
NOM
Eulàlia
Jesús
Mariela Marcela

COGNOMS
Ferrer Minguet
Santín Bascón
Etkin González

CENTRE
Escola l’Eramprunyà
C. Immaculada C.
IES El Calamot

COGNOMS
Guitart Palonsky
Borrego Novalbos
Gallardo Quesada

CENTRE
IES El Calamot
IES Bruguers
IES Bruguers

COGNOMS
Perujo Martín

CENTRE
C. Santo Angel

SECTOR ALUMNES
NOM
Gonzalo
Paula
David
VACANT
VACANT
VACANT

SECTOR PAS
NOM
Alejandro

Els resultats de les eleccions realitzades comporten una vacant en el sector professors i tres
vacants en el sector alumnes. Dels 34 membres que haurien de formar el CEM, finalment
l’integren 30 membres.
La presidenta dóna per constituït el CEM.
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2. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
La presidenta informa que l'acta anterior va ser tramesa a tots els i les membres del Consell
Escolar Municipal i demana si hi ha alguna proposta o comentari respecte de la mateixa.
L’esborrany de l’acta és aprovada per assentiment i per unanimitat dels i de les assistents.

3. INFORMACIÓ RELATIVA A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ PER AL CURS
2018/19

La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Josefina Pérez la qual recorda que
tota la informació que passarà a comentar sobre els diferents punts que
integren l'ordre del dia del CEM ha estat remesa juntament amb la
convocatòria.
A continuació, la Sra. Josefina Pérez comenta que el procés de preinscripció
va tenir lloc del passat 13 al 24 d’abril, més tard que en altres processos
anteriors; que per al curs que ve, l’oferta de grups a nivell de ciutat ha estat de
18 grups per a P3 i també per a 1r d’ESO, que per la davallada de la natalitat,
hi ha menys infants nascuts en 2015 (gairebé uns 100) i això ha repercutit en
els resultats de les sol·licituds de preinscripció, ja que hi ha un nombre
rellevant de vacants; que una conseqüència directa ha estat la reducció d’un
grup a l’escola Marcel·lí Moragas des de la previsió de l’oferta com a mesura
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
Quant a 1r d’ESO es manté el mateix nombre de grups en referència al curs
passat. Per aquest nivell ha hagut més demanda que oferta amb un nombre
de preinscripcions que no són del municipi. Es gestionaran amb caràcter
preferent les que són pròpies de la ciutat i, si al final del procés no hi ha places
vacants per als joves que són d’altres municipis, aquests es recol·locaran en
altres opcions fora del municipi de Gavà.
Seguidament, la Sra. Josefina Pérez comenta les dades següents, facilitades
amb la convocatòria de CEM:
1) Resum procés preinscripció curs 2018-19

P3
Segons les dades del procés de preinscripció, a la ciutat hi ha vacants per
aquest nivell el curs que ve, tant als centres públics com concertats, però
encara s’ha d’esperar al llistat d’admesos del dia 12 de juny per saber com
queden les places finalment, ja que es cobriran algunes vacants de segones
opcions d’alguns centres.
També s’han de tenir en compte les sol·licituds que es rebran des de l’OME
fora de procés que obtindran assignació de plaça per la Inspectora a les
comissions de garantia d’admissió una vegada finalitzi el procés ordinari.
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Com a novetat del procés de preinscripció d’enguany, la ciutat ha tingut dues
zones diferenciades per a l’etapa d’infantil i primària: zona nucli urbà i zona
platja. Aquesta limitació quant a la baremació ha fet que hagi quedat equilibrat
el nombre de places ofertades i les sol·licituds rebudes a l’escola Gavà Mar.
És el primer any que l'escola no té llista d’espera de P3.
En el quadre següent reflectim les dades del procés facilitades per la
Inspectora a la CGA el dia 14 de maig:

Centres educatius

Sol·licituds
rebudes

Oferta inicial

Vacants

GAVÀ MAR

50

50

0

IMMACULADA C.

59

75

16

JACME MARCH

15

22

7

JOAN SALAMERO

9

11

2

L’ERAMPRUNYÀ

50

50

0

MARCEL·LI M.

36

25

0

SAGRADA FAMILIA

49

75

26

SAGRAT COR

13

25

12

SALVADOR LLUCH

43

50

7

SAN PEDRO

26

25

0

SANTO ANGEL

69

75

6

TOTAL

419

483

76

Places ofertades

483

Sol·licituds rebudes

419

Padró

473

Vacants

64

1r ESO
El panorama a 1r d’ESO és molt diferent respecte a P3 ja s’ha fet menció que
ha hagut més preinscripcions que places vacants i el Departament ha ofertat
un quart grup a l’institut de Bruguers.
Per centres, les dades són les següents:
Centres educatius

Sol·licituds
rebudes

Oferta inicial

Vacants

BRUGUERS

74

88

14

CALAMOT

131

116

0

6

INSTITUT ESCOLA GAVÀ MAR

14

7

0

IMMACULADA C.

16

8

0

SAGRADA FAMÍLIA

9

4

0

SAGRAT COR

2

2

0

SAN PEDRO

1

2

1

SANTO ANGEL

15

0

0

TOTAL

262

227

15

Places ofertades

227

Sol·licituds rebudes

262

Padró

261*

Vacants

-35

*alumnat 6è escoles públiques

Fer menció també que la ciutat comptarà amb dos noves SIEI (Suport
intensiu a l'escola inclusiva). Són les antigues USEE.
Així dons la dotació curs vinent serà:
infantil i primària:
 1 a Escola Salvador Lluch
 1 a Escola Marcel·lí Moragas
 1 a Escola Eramprunyà
Secundària:
 1 Inst. Calamot
 2 Col·legi Immaculada

2) OME
Aquest quadre sintetitza, de forma molt esquemàtica, el nombre de famílies
ateses en dades numèriques d’aquest servei des de començament de curs
fins data 4 de juny d’enguany (sense tenir aquí present les consultes
telefòniques ni les presencials de dubtes, reclamacions...)
Sol·licituds matrícula viva 17-18
(P3-4t ESO)

119

Infantil i primària: 72
Secundària: 47

Sol·licituds recollides durant la
preinscripció 18-19

58

P3-4t ESO: 39
Llars públiques: 19

L’OME centralitza totes les sol·licituds fora procés des del dia 10 de maig fins
que comenci el nou curs escolar, aquestes dades no surten al quadre perquè
no seria una dada real.
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3) Preinscripció llars d’infants públiques curs 2018/19
Quadre resum de les preinscripcions rebudes per les dues llars:
2018/19
ANYS
2-3 (2016)
1-2 (2017)
0-1 (2018)
Totals

LLAR ROSAURA TERRADES
OFERTA
SOL·LICITUDS
32
43
26
56
14
9
72
108

LLAR JOSEP PALLACH
OFERTA
SOL·LICITUDS
22
28
36
43
7
5
65
76

Oferta entre les dues llars:137
Demanda total de les dues llars:184 (any passat 192)
Entren tots els nadons i queden 7 vacants (2 a la Josep Pallach i 5 a la R.
Terrades).
Hi ha llista d’espera per a P1 i P2 a les dues llars.
**P1: 37 infants queden fora
**P2: 17 infants queden fora
La senyora Pilar Melero demana que en properes informacions del CEM
s’afegeixi també les dades de matrícula viva.
4) Preinscripció PFI
Com cada any, s’oferten 16 places per a cada PTT. La demanda ha estat la
següent:
-PTT comerç: 30 sol·licituds recollides.
-PTT mecànica: 18 sol·licituds.
Enguany ha hagut més demanda la modalitat de comerç respecte a la de
mecànica però el curs passat va ser al contrari.

5) Novetat: IFE
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va aprovar fa unes setmanes
la creació del Pla pilot experimental d’itinerari formatius específics a nivell
comarcal i amb ubicació a l’Institut El Calamot per al curs que ve. El Pla té una
durada de 4 anys, des del 2018-19 al 2022-23. L’admissió d’alumnes es regirà
pel règim general vigent per alumnes amb necessitats educatives
específiques.
L’IFE dóna resposta a les necessitats educatives laborals i socials dels joves
entre 16 i 20 anys d’edat amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada en
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l’entorn escolar que, preferentment, no hagin obtingut el títol de graduat en
educació secundària obligatòria. D’aquesta forma, es dóna una continuïtat
formativa per aquest col·lectiu vulnerable i facilita la transició d’aquests
alumnes entre la formació i el mercat de treball, aquest és l’objectiu del Pla:
afavorir la inserció laboral de les persones en situació de risc d’exclusió.
El Sr. Juan Carlos Bondia García, del Grup Municipal GSSP, intervé per
comentar diversos aspectes en referència els recursos i places que es
destinen a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials,
tant a l’obligatòria com a la postobligatòria.
La Sra. Aurora Vallejo, consulta si es mantenen tots els concerts i la
viabilitat de disposar d'una guarderia municipal. Des de la presidència es
respon que els concerts els dona el Departament d’Ensenyament i que
l’Ajuntament treballa per a que es mantinguin tots. Al respecte de la
guarderia municipal s’informa que, efectivament, s’està treballant per
disposar d’una escola bressol municipal en un futur.
La Sra. Pilar Melero demana més informació al respecte de la matrícula
viva. L’alcaldessa intervé per manifestar que es farà un seguiment per si la
matrícula viva s’incrementa i com això pot afectar als grups ofertats.
4. INFORMACIÓ SOBRE EL SEGUIMENT I PROPOSTES DE LA GUIA EDUCATIVA

La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Josefina Pérez, la qual informa que la
Guia Educativa és un referent d’ampliació curricular i una eina de recursos per
als nostres centres educatius, professorat i alumnat. Així com que any rere
any, des dels diferents departaments de l’Ajuntament, s’ha anat actualitzant
l’oferta d’activitats i tallers per a les diferents etapes educatives de tots els
alumnes dels centres públics i concertats.
La Sra. Josefina Pérez comenta que la Guia Educativa d’aquest curs escolar
que finalitza:


Ha ofertat un total de 172 activitats, distribuïdes per
programes i per etapes, 18 activitats més respecte al curs
passat, sobretot a l’etapa de primària.



S’ha recollit un total de 1.072 inscripcions



Ha obtingut un total de 14.319 usos, entenent amb aquesta
dada que un alumne/a fa diferents activitats.
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Aixli com que, centrant-nos en les dades de participació d’enguany, destacar
la lectura de les següents:

Per etapes

Act.

Act. ofertades

ofertades

curs passat

curs 2017/18
Ed. infantil

15

14

Ed. primària

56

47

Ed. secundària

56

53

Batxillerat

27

24

Cicles formatius

18

16

Total

172

154

En aquest curs vigent, l’oferta d’activitats en les etapes de primària i
secundària s’hi han incrementat una mica respecte al curs passat. Per a la
resta de nivells el nombre d’activitats ha estat molt similar.

Per percentatge de participació i etapes:
- Educació infantil: 6%
- Educació primària: 60%
- Educació secundària: 30%
- Batxillerat i cicles: 4%
La major oferta d’activitats i tallers queda adreçada a les etapes de primària i
secundària, sobretot primària, que són justament les que tenen més
inscripcions i participació. La tònica del que succeeix en cada curs escolar
respon, com és lògic, a la franja d’edat i adequació amb el currículum i l’edat.
La Guia Educativa d’aquest curs ha presentat 13 activitats noves respecte a
l’edició passada, que van ser 20. Les que s’hi han incorporat han reforçat:
. els valors cívics i solidaris,
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. els drets humans
. el medi ambient
. els valors d’igualtat de gènere
Per etapes, les activitats noves s’han repartit de la següent manera:
-1 activitat nova a educació infantil
-4 activitats noves a educació primària
-8 activitats noves a educació secundària

El detall de les activitats noves ha estat:

ACTIVITAT

ETAPA
PROGRAMA
Ed. secundària, batx.
Arts. Cinema
L’aula de cinema a la biblioteca JSV I cicles
Ciutadania. Drets
r
n
humans
La fàbrica dels rumors
1 ESO i 2 ESO
Diem NO a la violència masclista
Teatre «Toca de peus a terra»
violència masclista
Boscos de ciutat? l’ecologia al Parc
del Calamot
Depuradora de Gavà-Viladecans i
les dunes litorals: un ecosistema
singular
Depuradora de Gavà-Viladecans i
espai natural de la Murtra

5è i 6è primària

Ciutadania. Igualtat

3r ESO

Ciutadania. Igualtat
Ciència i medi
ambient. Ed.
ambiental
Ciència i medi
ambient. Ed.
ambiental
Ciència i medi
ambient. Ed.
ambiental
Ciència i medi
ambient. Ed.
ambiental

Ed. primària
Ed. secundària, batx.
Cicles formatius, 5è i
6è

Les dunes litorals: un ecosistema
singular

Ed. secundària, batx.,
5è i 6è
Ed. secundària, batx.
Cicles formatius, 5è i
6è

Petits en forma

P4-P5-1r i 2n

El lleó i la communitiy manager

4t ESO

Els tres amics
Meditem i ens relaxem viatjant pel
nostre cos

4t primària

Petites accions de benvinguda

2n ESO
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3r primària

Esport i activitat física
Valors cívics i
solidaris
Valors cívics i
solidaris
Valors cívics i
solidaris
Valors cívics i
solidaris

Destacar la demanda que ha tingut aquest curs l’activitat «Bulling, accions a
l’aula». S’han impartit 24 tallers en diferents centres per a l’alumnat de 6 è de
Primària i 1r d’ESO amb 657 alumnes. Activitat que pretén millorar el benestar
de tot l’alumnat treballant la prevenció d’accions de bullying dins i fora de
l’aula.
Altres activitats molt sol·licitades són les referents a « l’educació
medioambiental», «els nostres espais de ciutat» i «els tallers de ciència».

Planificació Guia curs 2018-19
La Sra. Josefina Pérez comenta que s'està treballant justament en aquests
dies en el tancament de la proposta de la Guia Educativa per al curs vinent i
tenim intenció de fer-vos-la arribar, de forma digital per correu electrònic, a tots
els centres, el dia 22 de juny, com a data límit, per tal que el professorat pugui
fer una planificació abans de marxar de vacances.

Les inscripcions, com sempre, tindran lloc al mes de setembre.
La programació per al nou curs, s’ha de concretar encara, però comptarà amb
quasi totes les activitats d’aquest curs, hi haurà poques baixes, i alguna nova
activitat. S’ofertarà una de cultura popular: «ball de bastons», i alguns tallers
de l’entitat Caviga: «Taller de roses especials» i «Estimulació sensorial» per a
infants amb necessitats educatives especials.

Es recuperaran tallers i xerrades del «Programa Salut i Escola», que comptarà
amb el suport de les infermeres dels centres de salut de primària de Gavà.
Algunes d’elles ja s’oferien en alguns centres, però no en tots per manca de
recursos humans i, darrerament, no quedaven reflectides en la Guia. La
coordinació dels dos CAP ha establert que sigui un recurs per a tots els
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centres que ho sol·licitin, consideren molt important treballar la prevenció i els
hàbits saludables dels joves. Cada centre comptarà amb la infermera referent.
Hi haurà tallers de prevenció com: «Tabac, NO» (1r ESO), «sexualitat i
afectivitat» (2n i 3r d’ESO), «alimentació saludable» (2n i 3r ESO) i «canvis en
la pubertat» (6è Primària).

Les valoracions recollides de cadascuna de les activitats dutes a terme i els
comentaris dels mestres i professorat són essencials a l’hora de treballar la
nova edició de la Guia. Són el “termòmetre” de valoració que fan replantejar la
propera edició.
La Sra. Josefina Perez destaca que es considera que l’oferta, el ventall
d’activitats i tallers és suficient ampli per recolzar el currículum escolar i per
ampliar coneixements del nostre entorn i de la nostra ciutat, però us agrairíem
les vostres suggerències i el vostre punt de vista docent a l’hora de planificar
perquè ens ajudaria força.
La Sra. Aurora Vallejo comenta la viabilitat d'habilitar les escoles perífériques
per fer activitats per a nens petits.

El Sr. Gonzalo Guitart, alumne de l'IES comenta la conveniència de realitzar a
secundaria tallers de contingut mediambiental i de reciclatge, tant pels
escolars de primària com pels de secundària

A les 19.04 hores marxen el Sr. Stephane Garcia i el Sr. Alejandro Perujo.
5. PROPOSTA DE DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ CURS 2018/2019

La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Josefina Pérez, que informa que el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat encara no ha publicat, a dia 31
de maig, la Resolució del decret que estableix el calendari escolar del curs
que ve per als centres no universitaris de Catalunya. No obstant això, si
continua en el mateix marc del calendari escolar d’aquests curs, els centres
podran escollir 4 dies de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament
entre els tres trimestres.
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Des de la Unitat d’Educació de l’Ajuntament s’ha fet la consulta dels possibles
dies perquè convindria que tots els centres de la ciutat agafessin els mateixos.
La proposta que es planteja és la següent:
1r trimestre:
Dv. 2 de novembre 2018 (després del dia de Tots Sants)
Dv. 7 de desembre 2018 (dia després Constitució)
2n trimestre:
Dll 4 de març 2018 (Carnestoltes)
3r trimestre:
Dll. 10 de juny 2019 (2a Pasqua)
Es detalla que es refereix a dos divendres i a dos dilluns, encara que els
centres docents no estan obligats a fer festes els dies esmentats.
S’informa que es farà trasllat d’aquest acord a tots els centres docents de la
ciutat.
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6. INFORMACIÓ RELATIVA AL PEE

La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Josefina Pérez, la qual informa que els plans
educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el Departament
d’Ensenyament i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d'altres
departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu
de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació
intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
La Sra. Josefina Pérez destaca que és una nova forma d’entendre el fet educatiu,
més enllà dels centres educatius. L'èxit educatiu té més a veure amb la continuïtat i
coherència de les diferents actuacions que reben els infants i joves que no pas amb
la suma de moltes accions descoordinades i sense un rumb comú. Per aconseguirho, cal treballar i interactuar comunitàriament. Cal una nova cultura organitzativa, la
cultura de l’aprenentatge en xarxa, una cultura que té la xarxa en el nucli de la seva
definició i entén l’aprenentatge comunitari com una metodologia per donar resposta
als reptes educatius.
També comenta que l’actuació de corresponsabilització educativa dels plans
educatius d’entorn va adreçada, sobretot, a infants i joves de 0 a 18 anys dels centres
educatius públics i privats concertats d’un municipi o d’un sector d’un municipi, amb
una especial atenció als sectors socials més fràgils i als més vulnerables. Cal tenir
present, però, que les actuacions dels plans educatius d’entorn també s’adrecen, des
d’una perspectiva proactiva, a tota la comunitat educativa, destacant com a Objectius
generals:
1. Contribuir a incrementar l’èxit acadèmic.
2. Contribuir a millorar les condicions d'escolarització.
3. Potenciar la participació en activitats i espais de convivència de l’entorn
escolar.
4. Millorar la presència i l’ús social de la llengua catalana com a llengua
compartida i de cohesió, en un marc de respecte i valoració de la diversitat
lingüística.
5. Potenciar l’educació en valors i el compromís cívic.
6. Potenciar l’educació en el lleure.
7. Potenciar el treball i l’aprenentatge en xarxa de tots els agents educatius
que operen en el territori:
-Enfortir els vincles entre les famílies i el centre educatiu.
-Enfortir la xarxa entre centres educatius.

15

-Enfortir la relació entre els centres educatius i l’entorn.

Informació actualitzada:
Enguany tant la comissió representativa institucional com les comissions operatives
han treballat segons el previs al projecte marc i al pla anual.
Comissions operatives en funcionament:
- Estudis Assistits
- Serveis Comunitari
- Pla Català de l’Esport
Accions que es duent a terme dins del PEE:
1.
2.
3.
4.

Activitat 1 : Estudis Assistits
Activitat 5 : Mètode Glifing a l’escola pública
Activitat 6 : Patis Oberts
Activitats que esdevenen d’addendes puntuals del PEE: Tallers de salut i
tallers estudi assistit secundària

Accions previstes curs vinent:
5. Activitat 2: Accions relatives a Servei Comunitari
6. Activitat 3: Accions relatives a Pla català de l'esport a l'escola
7. LLIURAMENT DE DOCUMENT DEL NOU PEC

La presidenta cedeix la paraula a la Sra. Josefina Pérez, la qual recorda que el document del
nou Projecte Educatiu de Ciutat -PEC- per al període 2018-2022, ha estat facilitat
conjuntament amb la convocatòria a totes les persones membres del CEM; seguidament
comenta, de forma detallada el contingut dels diferents apartats del document.
Seguidament, s'obre un torn de paraules, i el Sr. Juan Carlos Bondia, regidor del Grup
Municipal GSSP, comenta el següent:

« La proposta que desitgem presentar al PAC, dins la línia estratègica 3, seria la de
potenciar la distribució de les i els alumnes amb l'objectiu de reduir la segregació
escolar i millorar la seva inclusió.
Exemple: Qualsevol alumne/a que visqui a qualsevol barri del poble pugui anar a
qualsevol centre educatiu del poble, inclòs Gavà Mar. Això es realitzaria augmentant
la ruta de la línia de transport escolar existent.
L'objectiu a assolir, com ja s'ha exposat, és disminuir la segregació escolar existent a
dos centres del municipi i millorar la inclusió de l'alumnat del municipi. Són
nombroses les reclamacions i queixes rebudes per famílies i professors/es davant
d'aquest fet.
Per evitar possibles incidències en el transport escolar per conductes inapropiades,
demanaríem que és contemples la possibilitat d'incorporar un monitor que acompanyi
a les noies i nois durant tot el recorregut.
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Amb relació a la creació de la primera escola bressol municipal volem fer saber a tota
la comunitat educativa, que des del nostre grup municipal estem treballant molt
seriosament perquè es faci realitat.
Ja en l'elaboració i negociació dels passats pressupostos municipals vam presentar un
càlcul pressupostari de l'obra amb les dades del col·legi d'arquitectes de Catalunya i
un estudi de personal al ple de l'ajuntament perquè tots els partits ho votessin.
I novament, al passat Ple Municipal del mes de maig, vam presentar l'esmena per a la
realització de l'escola bressol. Davant del romanent del pressupost de l'any 2017, una
mica més de 6.200.000 €, la proposta era del tot viable. El govern, per segona vegada
consecutiva, va votar en contra sense donar justificació.
Les instal·lacions es troben sense ús des de fa anys i el pressupost era viable, només
faltava la voluntat política.

8. TORN OBERT DE PARAULES.

La presidenta obre un torn obert de paraules

El Sr. Miquel Àngel Diaz, tinent d'alcalde de Benestar i Família, pren la paraula i passa a
informar sobre els temes següents:
1. Festa inauguració del Nou Equipament esportiu Pista Marcel·lí Moragas, ja que el proper
divendres dia 15 de juny, a les 17.30 h es podrà visitar la nova pista coberta i celebrar la
inauguració amb activitats de jocs, música, animació i berenar.
2. Festa de l'Educació prevista per al proper dimarts dia 19 de juny, a les 18 h, a l'Espai Jardí
de la Torre Lluch on, seguit els canvis ja iniciats el juny passat, serà una trobada on, hi hauran
actuacions de l'escola de Rock del col·legi San Pedro, de l'escola de música Alba Massana,
d'alumnes dels Tallers Assistits i de la Batucada del Col·legi Immaculada Concepció; també
participarà un grup d'animació mòbil, i es farà també lliurament dels premis Xarxa Gavà Educa
2018, als projectes educatius de la ciutat, fins al divendres encara s'està a temps de
presentar-se.
3. Acte d'inauguració del nou curs escolar 2018-2019 està previst celebrar l'acte el proper dia
25 de setembre, a les 18 hores de la tarda on, seguint els canvis ja iniciats el setembre
passat, serà una trobada on es podrà gaudir d'una conferència d'interès educatiu, fer el
reconeixement als docents que enguany es jubilin i felicitar l'aniversari especial d'algun centre
docent de la ciutat, així com el reconeixement a les AMPAS per fills o docents.
Es comenta el vandalisme produït al CEIP Salvador Lluch, als patis oberts.
Es destaca la problemàtica de l'absentisme i la possibilitat d’incorporar-lo a la propera sessió
del Consell Escolar Municipal.
El Sr. Marco Berenguer, director de l'Institut El Calamot comenta la possibilitat d'utilitzar locals
com l'Espai Maragall.
El Sr. Gonzalo Guitart, alumne de l'Institut El Calamot, proposa realitzar formacions
complementàries per a reforç de les proves de selectivitat, mitjançant grups d'estudi assistits,
amb una durada d'un mes. Així com campanyes de formació i activitats de tipus
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mediambiental, a les escoles, per a les famílies i als barris. També proposa fer més ús de
l’espai del camp de futbol que hi ha al costat del bar Sol Cafè i que s’estudiï la possibilitat de
instal·lar una xarxa al camp del Mil·leni.
La Sra. Aurora Vallejo comenta la idoneïtat d’uns materials eco-mediambientals per fer difusió
i ús dins la Xarxa d’escoles per la Sostenibilitat.
La Sra. Pilar Melero demana incorporar a l’ordre del dia del proper CEM informació relativa al
Pla Local d’Absentisme Escolar.
El Sr. Marco Berenguer suggereix que els centres educatius tinguis accés d’ús a l’espai
Maragall de forma gratuïta.
S’obra un debat a l’entorn de les dates de convocatòria de les sessions ordinàries del CEM i
es proposa que s’estableixi un calendari anual previ amb les dates fixades.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el president, dóna per finalitzada la sessió quan són
les 20:10 hores, de la qual cosa i en el que precedeix d’aquesta acta, jo, com a secretari, en
dono fe.
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