Ajuntament de Mataró

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Data: 15/11/2018
Núm: 1/curs 2018-19
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.

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

Aprovació de l’acta anterior.
Dades escolars curs 2018-19.
Planificació escolar.
Ajuts individuals de menjador curs 2018-19.
Programa Mataró Educa+.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la reunió
La sessió s’inicia amb la presentació dels nous membres al Consell Escolar Municipal que
s’incorporen en aquesta sessió: Sr. Josep Timoneda, director d’Ensenyament de l’Ajuntament de
Mataró; Sr. Miquel Garcia, en representació del Grup Municipal VOLEMataró; i Sr. Jordi Mauri,
director de l’escola Salesians, en representació de les direccions dels centres concertats.
1. Aprovació de l’acta anterior.
L’acta s’aprova sense esmenes.
2. Dades escolars curs 2018-19.
Juntament amb la convocatòria es va enviar el document de dades escolars del curs 2018-19. Aquest
document és un recull de l’estat de la matrícula als centres de Mataró pels nivells: infantil, primària,
secundària obligatòria i postobligatòria. També s’inclouen les dades de les escoles d’adults, Escola
Oficial d’Idiomes, Escola de Música i Centre de Formació Permanent Tres Roques.
3. Planificació escolar.
El president del CEM explica els temes que es van tractar a la Taula Mixta de Planificació reunida el
passat 30 d’octubre.
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D’una banda el Departament d’Ensenyament va explicar que estan programant les noves
construccions que cal fer durant els propers 7 anys. Per Mataró, les prioritats són les següents:
construcció de l’edifici de l’institut Les Cinc Sénies; nou edifici per l’escola Joan Coromines;
ampliació de l’escola Les Aigües (per substituir els mòduls que s’utilitzen actualment); construcció
de l’institut de la Formació Professional.
Els dos primers són els que s’executaran abans i ja s’està treballant per tal de fer la cessió completa
dels solars.
Els altres dos s’executaran més endavant. En el cas de l’Institut de la Formació Professional cal
encara definir quines famílies acolliria el projecte.
En relació amb l’oferta de grups pel curs vinent, l’Ajuntament va demanar la reducció de ràtio a P-3
per tots els centres del municipi, tal i com es recull en el document de criteris de planificació aprovat
pel Ple, però el Departament està treballant amb la possibilitat de reducció de ràtio a 22 només a les
escoles públiques del barri de Cerdanyola (Mar Mediterrània, Josep Montserrat i Josep Manuel
Peramàs) i del barri de Rocafonda (Germanes Bertomeu, Rocafonda, Àngela Bransuela i Vista
Alegre). A més a més també podrien sortir amb aquesta mateixa reducció de ràtio les escoles Cirera i
Torre Llauder.
S’augmentarà un grup als nivells de primària que en aquests moments estan més plens:
Un 5è a l’escola Angeleta Ferrer
Un 3r a l’escola Camí del Mig
Un 6è a l’escola Anxaneta
A 1r d’ESO es mantindran els mateixos grups que aquest curs. El que cal començar a planificar és la
necessitat de 4 o 5 grups més pel curs 2020-2021. Aquesta és una necessitat puntual ja que després
torna a baixar el nombre de joves per escolaritzar a 1r d’ESO. En aquest sentit, sembla que la
proposta més sensata seria la d’augmentar un grup als centres que actualment tenen 3 línies. Ho
seguirem treballant.
En relació amb la reducció de ràtios a P-3, alguns membres del CEM adverteixen que pot ser que
algun centre no vulgui la reducció de ràtio a 22.
En relació amb la problemàtica de legionel·la de l’escola Maria Mercè Marçal, el president explica
que l’Ajuntament ha fet una gran inversió durant tres anys per intentar acabar amb el bacteri però
aquest és molt resistent i les últimes anàlisis mostren que el problema persisteix. Sembla que l’única
cosa que queda per fer és la substitució de tota la instal·lació per una de nova. Es seguirà informant.
S’explica també la problemàtica que ha sorgit aquest curs amb el servei de menjador de les escoles
d’educació especial Les Aigües i l’Arboç. Fins el curs passat tots els alumnes d’aquestes escoles
rebien un ajut del Departament d’Ensenyament que cobria la totalitat del menjador escolar. A partir
d’ara, en canvi, només tindran dret a la gratuïtat els alumnes que resideixin fora del municipi. Els
alumnes que resideixin a Mataró no tindran dret a aquesta gratuïtat i en tot cas podran demanar ajut
individual de menjador al Consell Comarcal del Maresme. Des de l’Ajuntament de Mataró
considerem indispensable que els alumnes d’aquests centres puguin continuar rebent el servei
gratuïtament com fins ara, ja que amb aquest tipus d’alumnat el menjador és una necessitat i no un
servei més. A més a més del perjudici econòmic que aquest canvi pot ocasionar a les famílies, es
perjudicarà greument als infants i joves que en moltes ocasions tenen problemes de mobilitat,
d’autonomia, etc.

S’acorda que el CEM faci una declaració mostrant el seu desacord amb aquest fet i demanant que es
continuï amb la gratuïtat del servei per tots els alumnes del centre, tan si resideixen a Mataró com si
no.
Alguns membres del CEM es mostren preocupats per la manca d’hores de vetllador/a pels alumnes
amb discapacitats escolaritzats en centres ordinaris. No hi ha prou hores i a més a més no cobreixen
algunes activitats com el menjador, la piscina, etc. En aquest sentit, es va aprovar un decret d’escola
inclusiva però falten els recursos econòmics.
4. Ajuts individuals de menjador curs 2018-19.
S’informa que aquest curs hi ha hagut 3729 sol·licituds d’ajut (722 més que el curs passat). De
moment el Consell Comarcal del Maresme ha atorgat 2695 ajuts; 622 sol·licituds han estat
denegades i 412 estan en procés. L’Ajuntament de Mataró avançarà el pagament, com cada any. En
breu les escoles rebran el primer pagament.
D’altra banda, l’Ajuntament atorgarà 122 ajuts municipals de menjador. La selecció de les famílies
beneficiaries d’aquests ajuts la realitza el Servei de Benestar Social i està destinada a infants en
situació de risc social que o bé no han rebut ajut del Consell Comarcal o bé aquest ajut és insuficient.
En breu s’informarà a les escoles d’aquests ajuts.
5. Programa Mataró Educa+.
S’informa d’aquest programa d’activitats extraescolars organitzades per l’Ajuntament juntament
amb les AMPA dels centres escolars Josep Montserrat, Mar Mediterrània i Miquel Biada i que
ofereix un ampli ventall d’activitats esportives, artístiques i culturals per infants de tota la ciutat des
de P-3 fins a 2n d’ESO a uns preus molt econòmics.
La iniciativa d’aquest programa neix del procés participatiu “Compromís per l’Educació” i del
“Pacte Local per l’Educació” aprovat pel Ple municipal de l’1 de març de 2018 i té com a objectiu
que tots els infants i joves, independentment de les seves circumstàncies, tinguin la possibilitat de
participar en alguna activitat extraescolar.
Es valora molt positivament la inscripció que hi ha hagut a la majoria d’activitats (uns 190 infants).
Hi ha una gran satisfacció per part de les famílies. La majoria dels inscrits són de les escoles Josep
Montserrat, Mar Mediterrània i Miquel Biada però també n’hi ha d’altres centres de la ciutat.
Aquest programa forma part d’un Projecte d’Educació a Temps Complet que l’Ajuntament vol
endegar. L’objectiu és consolidar el programa a Cerdanyola durant el proper curs i, en un futur,
ofertar-lo a la zona de Rocafonda.
6. Torn obert de paraules.
Es comenta que el tema de les famílies desnonades preocupa molt a molts docents. Hi ha algunes
escoles que s’han trobat amb infants que estan patint aquesta situació. S’acorda traslladar aquesta
preocupació a Habitatge i Benestar Social.

Es comenta que és injust que a la preinscripció d’escola bressol no hauria de donar punts tenir un
germà escolaritzat a P-2 del mateix centre ja que l’any següent segur que aniran a diferents centres
(un a escola bressol i l’altre a una escola d’infantil i primària). S’explica que això també passa a les
escoles i als instituts. La puntuació es dóna per tenir un germà al centre en el moment de la
preinscripció. Es comenta també que el fet d’haver tingut un fill a una escola bressol genera uns
lligams i una confiança que cal tenir en compte.
I sense més temes a tractar, a les 20.00 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària estenc
aquesta acta.
President

Secretària

Miquel Àngel Vadell Torres

Sandra Lafuente Batet

