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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
Data: 11/06/2018 
Núm: 4/curs 2017-18 
Caràcter: ordinària 
Hora: 19.00h 
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.  
 
 
 
Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Proposta dels dies de lliure disposició pel curs 2018-19. 
3. Recull i selecció de propostes pels pressupostos participatius 2019. 
4. Oferta definitiva de grups i assignacions de places pel curs 2018-19. 
5. Torn obert de paraules. 
 
 

Desenvolupament de la reunió 
 

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

2. Proposta dels dies de lliure disposició pel curs 2018-19. 
 
En relació al calendari escolar pel proper curs 2018-19, es proposen els següents 4 dies de lliure 
disposició: 02/11/18; 07/12/18; 04/03/19; i 07/06/19 
 
Alguns membres del CEM consideren que l’últim dia de lliure disposició cau molt tard, al final del 
trimestre, i proposen canviar aquest dia pel 20/05/19 
 
Finalment s’aproven els següents dies: 02/11/18; 07/12/18; 04/03/19; i 20/05/19 per 8 vots a favor i 
13 abstencions. 
 

3. Recull i selecció de propostes pels pressupostos participatius 2019. 
 
El president del CEM explica que l’Ajuntament dedicarà 1 milió d’euros de la partida d’inversions 
del pressupost municipal per a l’any 2019 als projectes que surtin de la votació popular dels 
pressupostos participatius. 
 
 



 

 
 
 
Com a consell municipal, el CEM pot presentar dues propostes. 
 
Diversos membres del CEM proposen els següents projectes: 
 
1. Adequació de les pistes esportives dels centres educatius de la ciutat. 
2. Renovar els jocs de pati de les escoles que no han entrat en aquest mateix projecte aquest any 

2018. 
3. Millorar els carrils bici en les zones properes a les escoles, connectant els carrils bici entre ells. 
4. Elaboració de l’avantprojecte del nou edifici de l’escola Joan Coromines. 

 
Es voten les diverses propostes amb el següent resultat: proposta 1, 13 vots. Proposta 2, 12 vots. 
Proposta 3, 9 vots. Proposta 4, 3 vots. 
 
S’acorda que les propostes presentades pel CEM seran: l’adequació de les pistes esportives i la 
renovació dels jocs de pati. 
 

4. Oferta definitiva de grups i assignacions de places pel curs 2018-19. 
 
La secretaria del CEM entrega un document resum de l’oferta definitiva de places, les sol· licituds 
rebudes per cada centre en primera opció, la distribució d’alumnes amb nee realitzada per la 
Comissió de Garanties d’Admissió i els assignats finals a cada centre. 
 
Es realitzen les següents observacions: degut al descens de la natalitat i a que s’ha sortit amb totes 
les línies, han quedat moltes places vacants a P-3 (103). 
En canvi a 1r d’ESO anem molt justos, només 15 vacants. Caldrà fer un seguiment per si és 
necessari obrir un altre grup. 
Es comenta que des del CEM caldrà fer pressió per a la creació de línies de 1r d’ESO pel curs 2020-
21 que és l’any que es necessiten 5 línies més que les actuals. 
També s’ha de pensar en la postobligatòria, un dels motius de posar la majoria d’instituts a 3 línies 
és la de tenir espais disponibles per augmentar els grups de batxillerat. 
 

5. Torn obert de paraules. 
 
Es demana que tots hauríem de tenir més cura dels centres educatius i dels seus entorns. Per 
exemple, l’escola Germanes Bertomeu s’ha queixat dels contenidors que té a tocar de l’escola. 
Caldria vetllar per aquestes coses també. 

 
 
I sense més temes a tractar, a les 20.20 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària estenc 
aquesta acta. 
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