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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
 
Dimecres 3 de desembre de 2014 
 
 
RESUM NO OFICIAL 
20:15 
 
L'Anna Petit té i esguinç i la substitueix l'Anna Sánchez 
 
1. Acta anterior 
 Revisió Acta Anterior: La Glòria aporta algunes esmenes/correccions 
 
2. Dades inici curs 14/15 
No hi ha canvis respecte a ales dades que es van aportar  l'11 de juny. 
 
3. Aula d’estudi, PFIs i Cursos de català. 
 
3.1 L’Aula d’Estudi 

L’Aula d’Estudi s’adreça a joves majors de 17 anys.  
És un curs de preparació de les proves lliures d’accés a cicles formatius de grau mig 
i ESO. 
http://www.argentona.cat/a.php?fer=DOCUMENT&id=11898 
 
S'ha fet el procés de contractació de formadors però només hi havia 4 preinscrits. 
 
L'anàlisi d’aquest fet mostra que Mataró ha desplegat un recurs semblant on la 
prova d'accés és continuada i no necessita prova final. 
Fins i tot al Thos i Codina també tenien places buides.  
Es creu que aquesta manca de matrícula (tant de bo) és un  possible indicador de la 
recuperació de la feina. 

 
3.2 Els PFI (Antics PQPIs) 

EL PFI són els programes de formació i inserció.  
 
http://argentona.cat/document.php?id=12059 
Per a accedir a aquests cursos cal haver complert els 16 anys com a mínim durant 
l’any que es presenta la sol.licitud d’admissió i no haver obtingut el títol de graduat 
en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics. 
 
http://argentona.cat/document.php?id=30239 
Els programes de formació i inserció (PFI), abans programes de qualificació 
professional inicial, que en el curs 2014/15 oferten places d’Auxiliar de muntatges 
d’instal·lacions electrotècniques en edificis i d’Auxiliar de pastisseria i fleca, 
comptaran enguany amb una aportació econòmica de la Diputació de Barcelona de 
15.000 euros. 
 
Aquests cursos formatius amplien a més les hores de dedicació dels alumnes, amb 
un total de 1.000 hores repartides entre 820 hores de formació teòrico-pràctica al 
centre de formació i 180 hores de pràctiques a empreses. 

http://www.argentona.cat/a.php?fer=DOCUMENT&id=11898
http://argentona.cat/document.php?id=12059
http://argentona.cat/document.php?id=30239
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A més: 
Se’ls va demanar començar l'1 d'octubre.  
Les pràctiques a empreses faran a partir del maig (¿) 

 
3.3 Cursos de català 
 

Curs d’alfabetització en català 

El servei d´Educació de l´Ajuntament d´Argentona  ha posat en marxa un curs 
d´alfabetització de català per a nouvinguts i persones no catalanoparlants, de nivell 
inicial A-1. 
La formació es va iniciar el 18 de novembre i es durà a terme els dimarts i dijous de 
17:45 a 19 hores a la sala de biblioteca de l’’Escola Sant Miquel del Cros. 
El curs és gratuït però les places són limitades. 
 
Nou curs de català per a adults 

http://argentona.cat/document.php?id=30803 
L´Ajuntament d´Argentona posa en marxa un nou curs de català per a adults, en els 
nivells Bàsic A2 - comprensió oral i conversa, adreçat especialment a no 
catalanoparlants, i nivell Intermedi  B2 – conversa i escriptura. 
 
Les classes tenen un cost de 15 euros el trimestre, amb possibilitat de bonificació. 
El curs es portarà a terme els dimarts i dijous a l’Escola Sant Miquel del Cros, de 
gener fins a finals de juny. 

 
 
4. Nous projectes 
 
A. Des de la regidoria d’educació. 

 
Projecte  Banda Bufera 
 

 Pilota a l'Escola Argentona 

 Compromís de la regidoria d'aplicar-lo a totes les escoles. 

 Hi haurà alguns canvis en el seu desenvolupament durant aquest primer curs 

 Consisteix en la construcció d'una banda de vent 

 Tots els alumnes aprenen a tocar un instrument en horari lectiu 

 Es comença a tercer però es vol continuar fins a 6è 

 Es vol traspassar l'horari lectiu i treure la banda a trobades populars 

 Els primers resultats són molt bons i esperançadors 

 Si no hi ha acord polític després de les eleccions el projecte dependria de nous 
acords 

 A Catalunya hi ha 15 ciutats amb projectes similars. S'han de solucionar els 
detalls de la seva concreció. 

 Quan aquest projecte es consolidi i s'obri, l'empresa que el lideri ha de guanyar 
un concurs públic. 

 
No hi ha informació sobre aquest projecte a la web de l’Ajuntament. 
 

 
 

http://argentona.cat/document.php?id=30803
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B. Des de la reg. d'educació compartit amb la de reg. de benestar i serveis socials i Pla de 
Barri. 
 

Projecte “Família i èxit escolar” 
És un projecte comunitari. Sessions de formació on s’ofereixen eines i estratègies 
als pares i mares per a donar suport als fills/es amb els deures. L’objectiu és 
aprofundir I aprendre noves habilitats parentals. 
 
Ho explica el Toni Aznar, psicòleg del projecte. 
 

 
http://argentona.cat/document.php?id=30663  
L'Ajuntament d'Argentona i l'Oficina del Pla de Barri organitzen unes sessions 
formatives sobre "Família i èxit escolar", adreçades a pares, mares i infants, on 
s’oferiran eines i estratègies als pares i mares per a donar suport als fills/es amb els 
deures. L’objectiu és aprofundir i aprendre noves habilitats parentals. 
 
El curs s'iniciarà el 24 de novembre i es prolongarà fins al 18 de juny de 2015. Les 
sessions es duran a terme al Centre Infantil l'Esquirol de 17:30 a 18:30, en dos 
grups, que es distribuiran bé els dilluns i dimecres o els dimarts i dijous 

 
 
La xarxa Clau 
Per la seva similitud amb la xarxa Clau faig cinc cèntims sobre aquesta xarxa i sobre el 
moment en que es troba l’AMPA de l’Escola d’Argentona: hem sol·licitat que vingui una 
tècnica de la Xarxa per presentar-nos el projecte i veure si té sentit o no la seva 
implementació a la nostra AMPA. 
 
Convido al Toni Aznar i a la resta d’AMPA’s a assistir a aquesta futura presentació (que ben 
pensat, hauré de consultar-li a  la Florence). Les AMPA’s i l’Anna Sánchez es mostren 
interessades. 
 
Sobre la Xarxca Clau: http://www.fapac.cat/xarxaclau/xarxa-clau 
 
 
 
 
5. Nova normativa us social centres educatius en horari no lectiu. 
S’ha aprovat la nova normativa. 
S’orienta a entitats sense ànim de lucre. Ens enviaran el document a les escoles i ampa’s. 
 
Una de les directores consulta com resoldre el deteriorament del material que forma part de 
l'espai perquè reposar-lo té un cost. 
 
Derivat de la norma d’ús social es comenta la problemàtica del protocol de riscos laborals a 
les escoles: no haurien de deixar entrar a ningú aliè a les escoles que no estigui informat 
del protocol corresponents. 
Es refereixen a les empreses que contracta l'Ajuntament pq facin serveis de manteniment, 
extintors, control de plagues, manteniment gronxadors… 

http://argentona.cat/document.php?id=30663%20
http://www.fapac.cat/xarxaclau/xarxa-clau
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Els treballadors haurien de venir amb l’imprès conforme està a l dia de la seva formació en 
Riscos, i rebre i acceptar el protocol de l'escola. 
Conclouen que aquest tema ja el tractaran a una reunió de directores. 
 
 
6. Precs i preguntes 
 
a.  
Justament avui (3/12/14) ha tingut lloc una reunió a ST. amb l’alcalde i el regidor d’educació 
d’Argentona. 
Els han comunicat que no eliminen cap altre P3 més (el de la nostra escola continua 
eliminat).  
El curs 15/16 es manté tal com està en 14/15:  2 linies Fonts, 1 Argentona, 1 Cross, 1 
Riudemeia. 
Al 16/17 les coses canvien pq hi haurà menys natalitat. 
Sembla que al 18/19 repunta la natalitat el que justificaria la conservació dels recursos i la 
recuperació de línies tancades. 
 
b. 
Des de la regiduria d'igualtat, en un treball transversal, volen tirar endavant l'agermanament 
amb Auvagne (ciutat ceramista) i per això s’està abordant el corresponent tràmit 
d'agermanament. 
Comporta compartir projectes socials, culturals, econòmics, etc. 
Possibilitat de servir-nos d'aquest agermanament (intercanvi d’estudiants?) 
 
"Argilà" és un projecte que munta una fira cada dos anys, una a Auvagnei altre a "xxxxx" 
"Arginet": projecte d'activitats culturals al voltant del món de la ceràmica. 
 
Propostes ofertes per Auvagne: intercanvis d'alumnes per aprendre francès, intercanvi de 
treball pràctic amb joves.  
A més van estar interessats en aprendre dels nostres projectes transversals en esports. 
Com tot, dependrà de les eleccions per a la seva continuïtat. 
 
Ens demanen si tenim alguna idea per afegir a l'intercanvi. 
 
 
c.  
Projecte educatiu de Vila. 
L'anterior convocatòria va ser suspesa. 
Es proposa, per garantir trobades regulars i periòdiques, crear una “permanent”. 
Es van fer dues exposicions genèriques d'idees. 
Ara es proposaria un guió per avançar en aquest projecte educatiu de la vila: actualitzar-lo i 
adaptar-lo als nous requeriments. 
 
(Aquí m’he despistat perquè no sé quan es farà la següent convocatòria) 
 
d. 
Posicionament de les AMPA’s, les Escoles i el Municipi davant la LOMCE 
Explico la posició de la nostra AMPA/Escola i convido a un posicionament comú i públic de 
la resta d’escoles i del municipi, declarant-lo insubmís a la LOMCE. 
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L’Àngel Puig proposa presentar una moció a un ple per tal d’aprovar aquesta “insubmissió 
municipal”. Ens farà arribar aquesta proposta. 
 
Em sembla entendre que la resta d’escoles també han fet, al respecte del funcionament del 
Consell Escolar de Centre, el mateix que nosaltres. 
 
 
e. Que hi ha de les nostres subvencions? 
Han estat aprovades en paquet als Pressupostos i ara han de passar per Junta de Govern. 
 
 

 
22:15 
 
 
 


