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CRÒNICA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
6 DE NOVEMBRE DE 2013 
 

 

1- Renovació de membres del Conselli i presentació dels nous representants. 

 

Hi Assisteixen: 

 

(La llista correcta i completa haurà d'esperar a l'acta oficial perquè m'ha estat impossible 

copiar noms, cognoms i d'on venien). 

 

 Angel Puig 

 Gloria Garriga (Escola d’Argentona) 

 Mònica Jiménez (Escola d’Argentona) 

 Anna Petit 

 Anna Sánchez 

 Susana López 

 Osama 

 J. Diez 

 David Jordan 

 Toni Izquierdo 

 Marina Gutiérrez 

 LLuisa 

 Angels López 

 Mercè 

 Xavi Mateos 

 Isabel Sanchez 
 Ramiro Tomé (Escola d’Argentona) 

 

L'Anna Petit repassa la lista de la gent que s'ha disculpat i la que no.  

L'Àngel Puig comenta que si no s'aconsegueix els representants contemplats al 

reglament, caldrà canviar-lo perquè no té sentit les absències repetides. 

 

2. Aprovació acte anterior 

 

La Glòria apunta 3 esmenes i s'aprova  

 

3. Despatx ordinari 

 

- Osama (un alumne) explica la qüestió del PQPI. Entenc que havia començat però que 

els estudiants havíen de passar una mena de periode de prova. Tots els alumnes han 

superat aquest periode. 

 

- S'ha posat en marxa l'Aula d'Estudi, al Cross. Un total de 20 alumnes, tots 

d'Argentona. Més homes que dones. 

 

- S'han atorgat les beques menjadors amb els diners de la DIBA. 

 

- Projecte Euronet 50x50. Gestionat per la DIBA. Bernat de Ruidemeia i EArgentona han 
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estat seleccionats per participar, tot junt amb Les Fonts, que ja hi participava. El benefici 

de l'ajuntament l'ha de revertir en el mateix tema: crear més sostenibilitat. 

 

 A les Fonts l'empresa que ho va gestionar va aconseguir el manteniment 

de l'escola durant 4 anys. 

 La DIBA cedeix aparells per a mesurar els diferents consums, acompanyat 

d'un protocol de treball amb els nens (activitats pedagògiques) 

 Es suggereix a l'ajuntament que vetlli pel control de les empreses que fan 

el manteniment, per regular la seva despesa energètica. 

 Com a comentari al suggeriment anterior, l'Anna Petit explica una Bona 

Pràctica compartida al Forum XESC del Maresme i Vallè Oriental (que 

penja de la Generalitat, tot i que el desplegament el paga l'ajuntament). 

Bona pràctica: natejar l'edifici per plantes. D'aquesta forma es consumeix 

molta menys electricitat.  

 L'estalvi econòmic conseqüècnia del 50x50 a les Fonts al curs anteriors va 

ser de 8.000 euros. 

 Es comenta que al Forum de XESC es valorarava molt l'experiència 

d'Argentona en tant que Xarxa d'Escoles Verdes. Es posa valor a la xarxa. 

Es considera una fortalesa.  

 En les jornades que la XESC organitza pels ajuntaments (formació més 

tècnica), Argentona també consta com a referent. 

 

- Nova llei d'educació: ha superat el tràmit al Congrès i el Senat l'ha d'aprovar. Si 

realment creiem que les formes de protesta son globals, caldria fer un esforç per 

manifestar el descontent en les convocatòries generals i obertes a actes de protesta. 

Es preveu alguna acció al poble per poder dir la nostra i mostrar l'oposició a la llei.  

 

 

4. El Mapa Escolar 

 

El Mapa Escolar no ha arribat. És el que defineix el curs 14/15, l'estructura d'escoles del 

municipi. 

 Segurament es canviarà l'ubicació del nou Institut (mòduls): del Collell (dificultat 

legals) passaria a la Baronia de Viver, al costat del Bosquet per un peridode de 4 

o 5 anys. 

 Aquest Insititut només tindrà, de moment, ESO, no Batxillerat.  Aquest Institut 

estarà en marxa el curs 14/15  

 Al Collell hi ha un tema d'uns murs de formigó que la Generalitat no paga i 

l'Ajuntament tampoc no pot. Però el veritable motiu té més a veure amb els 

actuals propietaris del terreny que amb la qüestió del mur.  

 

5. Informació sobre la moció presentada per tots els grups municipals relativa 

al dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones. 

 

Des de la regiduria estan preocupats perquè malgrat la prevenció duta a terme, 

l'augment de la violència de gènere, es manté... també a Argentona. 

 

 L'Ajuntament va aprovar el pla d'igualtat al 2012. Derivat d'aquest pla, es crea 

un protocol de violencia de gènere. 
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 Les diferents regiduries implicades treballen en xarxa per enfortir la seva 

actuació. Com a  exemple, es faran uns tallers als casals, amb joves. Aquests 

tallers són una  sèrie de consells que els propis joves han enregistrat en video al 

respecte de la qüestió. 

 

 Es treballa també en la línia de desmitificar, entre els joves, la idealització de 

l'amor "romàntic". 

 

 La feina que es fa per arribar als joves sembla que està funcionant, però costa 

més d'arribar a les families. Per això es posen a disposició pel que sigui 

convenient, alguna xerrada de la tècnica, assistir a alguna assemblea de mares i 

pares... el que convingui.  

 

 25 de novembre: lectura del Manifest contra la violència de gènere, davant 

l'ajuntment. Invitació a participar.  

 

6. Consentiment dels nous membres del Consell d'enviament per correu 

electrònic de les futures convocatòries. 

 

Tots es assistents donem el consentiment. 

 

7. Urgències 

Res. 

 

8. Precs i preguntes 

 

a.  

Per alumnes d'institut, pqpi's: projecte nou arribat de l'Amical Mathaussen per no 

perdre la memòoria dels camps de concentració. Es proposa quen una delegació de fins 

4 persones viatgi a alguns camps de concentració per commemorar una sèrie 

d'efemèrides relacionades amb el feixisme i l'extermini. 

 

b.  

Agenda d'activitats de Nadal. Si hi ha alguna activitat susceptible de ser comunicada 

a l'exterior per incorporar-la a la (nova) Agenda d'ativitats de Nadal. Activitats entre el 

 14 de desembre i  fins després de reis. Poden ser activitats no obertes al púbic en 

general. Només s'hauria d'especificar. La informació ha d'arribar abans del 14 de 

novembre.  

 

 

c.  

AMpes FIRA d'intercanvis 

Avui havia de ser la trobada de la xarxa. Es convocarà la setmana vinent per decidir si la 

fira tira endavant, per la necessitat de 4/5 pares de cada escola. 

Es veu que degut als diversos canvis en les diferents AMPA's, hi ha alguna dificultat per 

trobar gent. Caldria disposar dels voluntaris abans del 13 de novembre.  

 

d.  

Toni Izquierdo parla de xerrades, en el context de l'Escola per pares, relacionades 

amb el mal ús, per part dels fills, de les TIC (en general)  
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e.  

La Marina demana per obrir la Sala en més ocasions. 

Rta. Està regida per una ordenança segons la qual totes les entitats tenen dret a un ús 

anual. L'ajuntament posa un tècnic i un conserge. 

En el cas de l'Institut, edArgentona i Les Fonts va en funció del nº d'alumnes i tenen 

dret a dos usos. 

Per accedir a més de dos usos, ho pot demanar l'AMPA, que també en té dret. 

 

f.  

Es trasllada al Consell la inquietud davant la desaparició del Parc dels Gronxadors 

i es suggereix la possibilitat de deixar obert el pati d'infantil... 

 

Però l'Àngel Puig explica que el Skate creixerà longitudinalment i que no està previst fer 

desaparèixer el parc. Ans al contrari, un cop fet l'skate, procediran a millorar una mica el 

parc (que, això sí, serà un pel més petit). 

Parla de compartir el projecte del skate perquè veiem com està previst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


