
ACTA Nº 1/2016 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA 26 DE JUNY DE 
2017.- 
 
A  la  vila de Llagostera,  a tres quarts de nou del vespre del vint-i-sis de juny de dos 
mil disset es reuneixen a la Sala de Plens de l’Ajuntament els membres del  Consell 
Escolar  Municipal. Hi  són presents la  presidenta, Sra. Anna Hereu Masó, i els  vocals 
següents: 
 
- Representants de l’Ajuntament: 
Sra. Montserrat Vilà Añón (PDeCAT) 
Sr. Antoni Navarro Robledo (ERC) 
 
- Representants del sector de pares d’alumnes: 
Sra. Natàlia Velázquez Melció (Lacustària) 
 
- Representants del sector de mestres i professors: 
Sra. Carme Camprubí Herreros (Lacustària) 
 
- Representants del sector personal administració i serveis: 
Sr. Antoni Maqueda (Lacustària) 
Sr. Antoni Sánchez (Puig de les Cadiretes) 
 
- Representants del sector de directors i titulars de centres: 
Sr. Francesc Granell Nogué (IES) 
Sra. Raquel Fumadó Bou (Llars d’infants) 
Sra. Nuri Solà Puig (Puig de les Cadiretes) 
Sra. Dolors Pairó Perramon (Lacustària) 
 
Excusen l’absència: 
Sra. Pilar Aliu Bou (CiU) 
Sr. David Parron Ojeda (AxLL) 
Sra. Elisa Mel Gómez (Puig de les Cadiretes) 
Sra. Nuri Font Parés (Lacustària) 
Sra. Montse Campmany (Puig de les Cadiretes) 
 
No hi assisteixen: 
Sra. Anna Villar (IES) 
Sr. Èric Rubia (IES) 
Sr. Xevi Ramírez (Llars d’infants) 
Sr. Juan Carlos Martín (IES) 
Sr. Àngel Sanz (IES) 
 
Actua com a secretària la Sra. Fina Solà Llirinós, delegada pel secretari de la 
corporació municipal. 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (20.06.2016) 
 
La Sra. Natàlia Velázquez fa una esmena a l’acta anterior en el sentit de substituir 
“farà el càtering i” per “va oferir” al final de paràgraf 3 del punt 5è de l’acta. 
 



Amb aquesta esmena, s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de 20 de juny de 
2016. 
 
2n.- INFORMACIÓ DELS CENTRES SOBRE EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ PER 
AL CURS 2017-2018.- 
 
Les direccions respectives informen sobre el resultat de la matriculació als centres per 
al curs 2017-2018: 
 
Llars d’infants: 
El Carrilet 

2 aules de P1 (10+11) 

2 aules de P2 (20+20) 

El Niu 

1 aula de P0 (3 (1 P0 +2 P1)) 

2 aules de P1 (8+8) 

2 aules de P2 (16+16) 

 
IES 
Hi ha hagut 21 matriculacions d’alumnes de Caldes, la qual cosa comporta que hi 
haurà 2 grups de 1r d’ESO amb un total de 72 alumnes; la resta de grups d’ESO es 
mouen entre 24 i 25 alumnes; hi haurà 2 línies de 1r de batxillerat i 1 línia de 2n de 
batxillerat. 
 
Puig de les Cadiretes 
P3 41   1r 54   4t 35 
P4 41   2n 40   5è 36 
P5 30   3r 30   6è 44 
 
Lacustària 
P3 49/50   1r 53   4t 43 
P4 45   2n 49   5è 38 
P5 48   3r 47   6è 4447 
 
3r.- INFORMACIÓ DELS CENTRES SOBRE ELS DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ 
PER AL CURS 2017-2018.-  
 
Els centres de primària i secundària informen que els dies de lliure disposició 
consensuats per al curs 2017-2018 són: 
 
7 d desembre de 2017 
12 de febrer de 2018 
30 d’abril de 2018 
 
4t.- INFORMACIÓ DE L’AJUNTAMENT SOBRE RECURSOS EDUCATIUS I AJUTS 
PER AL CURS 2017-2018: 
 



La regidora d’Acció Social, Sra. Montse Vilà, informa que des de la seva Àrea hi haurà 
els mateixos ajuts que el curs passat per a sortides i material, però més oberts a 
tothom, no només als usuaris de Serveis Socials. La intenció és que es puguin 
resoldre les sol·licituds el mes d’octubre, però cal un treball previ de Secretaria per fer 
un correcte tràmit administratiu.  
 
Anuncia també que es continuarà amb els projectes Aprenem en família i Coloraines. 
 
Es farà també el casalet d’adaptació a P3 a primària durant la primera quinzena de 
setembre. 
 
La presidenta informa que el proper curs des de la seva Àrea s’oferiran els següents 
recursos: 
 

- Guia de recursos educatius 
- Subvenció a les AFAs per al servei psicopedagògic 
- Horts escolars 
- Auxiliar de conversa a l’IES 
- Reaprèn, Reactiva’t i Recupera’t a Ca la Viudi 

 
La presidenta demana als centres que li facin arribar les necessitats de manteniment 
per programar les tasques durant les vacances escolars. 
 
La presidenta informa el Consell que: 
 

-  Des del 19 de juny el dinar de les llars d’infants està servit per una empresa, ja 
que el geriàtric no pot continuar prestant aquest servei per baixes i vacances 
de personal. 

- S’han instal·lat desfibril·ladors a les escoles de primària. 
- L’Ajuntament s’ha adherit a un projecte liderat pel Consorci de les Gavarres per 

formar ambaixadors mediambientals entre els escolars de Llagostera. 
 
5è.- PRECS I PREGUNTES.- 
 
1.- El Sr. Navarro, en nom de Llagostera acull, agraeix la col·laboració de les escoles 
en el Dia de les Persones Refugiades. 
 
2.- El Sr. Navarro demana com està la petició d’un pare de les llars d’infants que havia 
fet un recurs perquè no podia tenir servei bon dia. La presidenta i la directora li 
responen que ja està solucionat perquè hi ha el servei a totes dues llars. 
 
3.- El Sr. Navarro pregunta al director de l’IES si hi ha algun moviment per aconseguir 
un cicle formatiu a l’IES de Llagostera. El director respon que estan preparant tota la 
documentació per sol·licitar un cicle d’esports. No és fàcil aconseguir-ho perquè hi ha 
molta competència. Han pensat que esports és un cicle que no s’ofereix en instituts 
propers i que Llagostera té un entorn propici en aquest tema. Està sorprès per 
l’acollida tan positiva que té la proposta en les empreses a les quals se’ls demana 
compromís de col·laboració i, per tant, continuen treballant-hi amb molta dedicació, 
amb un suport massiu del claustre i amb l’esperança que es pugui aconseguir, però 
mai abans del curs 2018-2019. 
 



4.- A pregunta de la Sra. Vilà, el director de l’IES informa que el centre està posant 
molt d’èmfasi en l’aprenentatge d’anglès: tots els que s’hi ha presentat, menys un, han 
aprovat el Cambridge i hi ha alumnes que ja sortiran del centre amb el títol del First. 
 
5.- El Sr. Navarro pregunta a les regidores de l’equip de govern de l’Ajuntament com 
està el tema de la tarifació social de les quotes de les llars d’infants. La Sra. Vilà 
respon que és un tema complex, que ha de tractar el regidor d’Hisenda amb els 
regidors dels altres grups. El Sr. Navarro diu que cal complir-ho perquè, a iniciativa del 
regidor d’AxLL, el Ple ho va acordar. 
 
6.- La Sra. Camprubí pregunta si hi ha una planificació per al manteniment dels 
edificis, concretament per al Lacustària, ja que és un tema que preocupa els mestres. 
La presidenta respon que es fa el dia a dia i que aquest any es farà una fase de 
pintura. També es mirarà com estan els radiadors i les conduccions, ja que les bombes 
de les calderes són noves. 
 
7.- La Sra. Camprubí diu que el reglament del Consell escolar diu que s’ha de reunir 3 
vegades cada curs i ara tot just estem aprovant l’acta de la darrera sessió, que va ser 
el juny de 2016. La presidenta respon que hi ha membres que són de fora i que no cal 
fer reunions si no hi ha temes a tractar. La Sra. Camprubí fa un prec perquè en el 
Consell es tractin temes educatius, com ara el tema de la robòtica 3.0. La presidenta 
diu que sobre els robots, ja es va fer una reunió per informar totes les parts implicades. 
 
8.- La Sra. Montse Vilà demana als directors dels centres de primària i secundària que 
informin dels èxits que han tingut durant el curs: 
 

- El director de l’IES diu que aquest any hi ha una alumna que ha aconseguit una 
beca Amancio Ortega per estudiar a l’estranger, beca que ja és el quart any 
que recau en alumnes de l’IES de Llagostera. Informa que han obtingut un 
premi Coca-Cola. També que el curs passat varen aprovar la selectivitat el 100 
% d’alumnes i espera que aquest curs es repeteixi l’èxit. I finalment, informa 
que una alumna de 4t.d’ESO representa l’IES en les jornades de Berga de 
joves talents. 

- La directora de l’escola Lacustària diu que estan contents. 
- La directora de l’escola Puig de les Cadiretes diu que, com és natural, tenen 

alumnes en tots els nivells d’aprenentatge. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de deu del vespre s’aixeca la 
sessió, de la qual s’estén aquesta acta, que és signada per la  presidenta i per mi, la 
secretària, que en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


