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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
Data: 31/01/2018 
Núm: 2/curs 2017-18 
Caràcter: ordinària 
Hora: 18.30h 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Mataró (La Riera, 48) 
 
 
Hi assisteixen: 
 
S’inicia la sessió amb la presència dels assistents en llista annexa. També assisteixen com a convidats el Sr. 
Josep Gómez, inspector d’educació i president de la Comissió de Garanties d’Admissió (CGA), la Sra. Luz 
Osorio, directora de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i Esperança Fernàndez, treballadora 
social de l’EAP i representant de l’EAP a la CGA. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Monogràfic sobre la distribució de l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a 

Mataró. 
3. Planificació escolar curs 2018-19. 
4. Pressupostos participatius. 
5. Recurs per reclamar a la Generalitat de Catalunya les subvencions retallades per les escoles bressol 

municipals. 
6. Pacte Local per l’Educació. 
7. Torn obert de paraules. 
 
 

Desenvolupament de la reunió 

 
Abans de començar la sessió, el president del CEM dóna la benvinguda a la Sra. Noèlia Martín, representant 
del sector pares de l’escola pública. 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
 
L’acta s’aprova sense esmenes. 
 

2. Monogràfic sobre la distribució de l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE) a 
Mataró. 
 
El Sr. Josep Gómez descriu quina és la política de distribució equilibrada d’alumnat amb NEE 
(normativa, objectius, procediments, professionals que hi intervenen, etc.). 
 
En el context de Mataró, el Sr. Gómez destaca la col·laboració existent entre les administracions, 
Generalitat i Ajuntament, i la col·laboració de tots els centres educatius de la ciutat. Aquesta  
 



 

 
 
col·laboració converteix la distribució equilibrada d’alumnat en un procés molt positiu i clarament 
distintiu respecte el que es fa a altres municipis. 
 
La Sra. Osorio explica com es fa la detecció i distribució d’alumnat amb NEE de tipus A 
(discapacitats físiques, psíquiques o cognitives). 
La Sra. Fernàndez explica com es fa la detecció i distribució de l’alumnat amb NEE de tipus B 
(situació social i/o cultural desafavorida) i l’alumnat amb NEE de tipus C (nova incorporació al 
sistema educatiu) durant el període de preinscripció ordinari. 
 
Finalment s’explica quin és el procediment de distribució d’alumnat un cop acabat el procés de 
preinscripció ordinària (matrícula viva) i es mostren els percentatges actuals d’alumnat amb NEE 
dels diferents centres de la ciutat. 
 
S’obre un torn de paraules on diversos membres del CEM demanen aclariments sobre algunes de les 
coses que s’han explicat. Es demana també saber el percentatge de cada tipologia de NEE que té 
cada centre. 
 

3. Planificació escolar curs 2018-19. 
 
El president del CEM explica que el proper curs 2018-19 la ciutat comptarà amb dos instituts escola 
(IE): l’IE Àngela Bransuela i l’IE Mar Mediterrània (abans escola Tomàs Viñas) que oferiran, a més 
a més d’educació infantil i primària, el primer curs d’Educació Secundària. L’IE Mar Mediterrània 
tindrà una sola línia de P-3. S’informa també que l’Ajuntament encara no té resposta de la 
Generalitat sobre si finalment es tancarà alguna línia de P-3 més. 

 
4. Pressupostos participatius. 

 
S’informa que el passat 10 de gener de 2018 es va celebrar la sessió del Consell de Ciutat on es van 
escollir les propostes que seran sotmeses a votació per part de la ciutadania. Aquest període de 
votacions serà del 2 al 22 de febrer. De les 12 propostes escollides, 3 estan relacionades amb les 
escoles: 
- Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, cooperatives i 

d’imaginació. 
- Instal· lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol municipals per evitar 

l’exposició solar. 
- Millora de les pistes esportives de les escoles públiques. 
 
La votació es pot fer on-line des de la pàgina web www.decidimmataro.cat i també s’habilitaran 
alguns espais per poder votar presencialment. 
 
Es demana als membres del CEM que animin als diversos sectors de la comunitat educativa que 
representen, a participar i a votar aquests projectes. 
 

5. Recurs per reclamar a la Generalitat de Catalunya les subvencions retallades per les escoles bressol 
municipals. 
 
El president del CEM explica que els serveis jurídics de l’Ajuntament estan treballant per reclamar a 
la Generalitat les subvencions que no van pagar a l’Ajuntament en relació a les escoles bressol 
municipals. Es podran reclamar les subvencions corresponents als últims 4 anys. 
 

6. Pacte Local per l’Educació. 
 
 



 

 
 

 
El document “Compromís per l’Educació”  recollia, a més a més de diferents reflexions sorgides de 
les aportacions dels participants,  uns 40 reptes i accions que cal dur a terme al llarg dels propers 
anys. Ara, des de la Direcció d’Ensenyament s’ha elaborat un altre document que recull les 
concrecions a aquests reptes i els compromisos municipals a realitzar durant els propers cinc anys. 
Aquest document cal aprovar-lo a la Comissió Informativa de l’Ajuntament, després al CEM i 
finalment es presentarà per la seva aprovació final al Ple Municipal. 
 

7. Torn obert de paraules. 
 

La Sra. Noèlia Martín, representant del sector pares, informa de que, en nom de l’escola Cirera, 
entrarà per registre una carta mostrant el desacord de la comunitat educativa de l’escola per les 
situacions esdevingudes els últims anys: pèrdua d’una línia de P-3, consideració del centre com 
d’alta complexitat, ara pèrdua d’aquesta consideració, pèrdua d’una plaça de Tècnica d’Educació 
Infantil (TEI) 
 
I sense més temes a tractar, a les 19.50 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària estenc 
aquesta acta. 
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Sandra Lafuente Batet 

 


