
ACTA Nº 1/2015 DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA TINGUDA EL DIA 1 DE JUNY DE 
2015.- 
 
A  la  vila de Llagostera,  a dos quarts i cinc de nou del vespre de l’u de juny de dos mil 
quinze 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 (CiU) 
Sr. David Parron Ojeda (AxLL) 
 
- Representants del sector de pares d’alumnes: 
Sr. JIV (IES) 
Sra. NVM (Lacustària), que s’incorporarà en el moment que es dirà 
Sra. TCM (Carrilet), que s’incorporarà en el moment que es dirà 
 
- Representants del sector d’alumnes: 
Sr. ER 
Sra. AV 
 
- Representants del sector de mestres i professors: 
Sr. AS (IES) 
Sra. NFP (Lacustària) 
Sra. MM (Lacustària), que  s’incorporarà en el moment que es dirà 
 
- Representants del sector de personal d’administració i serveis: 
Sr. ASS  (Puig de les Cadiretes) 
Sr. AMM (Lacustària) 
 
- Representants del sector de directors i titulars de centres: 
Sra. FS (IES) 
Sra. TBP (Carrilet) 
Sra. NSP (Puig de les Cadiretes) 
Sra. DPP (Lacustària) 
 
Excusen l’absència: 
Sra. MCM 
 
No hi assisteixen: 
Sra. OGG  
Sra. EIM  
Sr. Àlex Puig Mayol 
 
Actua com a Secretària la Sra. FSL delegada pel secretari de la corporació municipal. 
 
1r.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior (10.12.2014). 
 
S’aprova per unanimitat l’acta del dia 10 de desembre de 2014. 
 
2n.- Informació dels centres sobre la preinscripció per al curs 2015-2016.- 
 
La directora de les llars d’infants informa que la preinscripció ha estat: 
P0: 13 
P1: 36 



P2: 19 
 
La directora de l’escola Lacustària informa: 
 
57 (-7) P3 
1    P5 
1    4t 
 
La directora de l’escola Puig de les Cadiretes informa:  
 
23 (+7) P3 
1     P5 
1     6è 
 
La directora de l’IES informa: 
 
74+2 1r ESO 
2 1r Batx 
3 2n Batx. 
 
El Consell en queda assabentat. 
 
3r.- Precs i preguntes.- 
 
a.- La Sra. DP informa que els dos centres d’infantil i primària i l’IES han consensuat 
els següents dies de lliure disposició per al proper curs: 
 
30 d’octubre de 2015 
7 de desembre de 2015  
5 de febrer de 2016 
8 de febrer de 2016 
29 d’abril de 2016 
 
El motiu que aquest curs es puguin decidir 5 dies és que el dilluns de Pasqua Granada 
de l’any 2016 serà festiu a tot Catalunya i, per tant, es pot escollir un dia més. 
 
La presidenta  i la regidora d’Acció Social manifesten la seva estranyesa perquè els 
anys anteriors se’n designaven 3 i no pas 4, però entenen que les directores són qui 
més coneix aquest tema. 
 
El Consell ho aprova per unanimitat. 
 
b.- La Sra. DP informa que els dos centres d’infantil i primària han consensuat 
proposar als seus consells escolars la jornada intensiva per al curs 2015-2016 els 
següents dies: 
 
22 de desembre de 2015  
del 6 al 21 de juny de 2016 
 
L’entrada esglaonada per als nous alumnes de P3 serà els dies 14, 15 i 16 de 
setembre de 2015 durant 2 hores al dia, o bé al matí o bé a la tarda, en funció de la 
sol·licitud de la família i de les possibilitats d’acompliment de l’horari escollit per part 
del centre. 
El Consell ho aprova per unanimitat. 
 



c.- El Sr. Parron pregunta com està el tema de la nova direcció de les llars d’infants. La 
Sra. Vilà diu que l’actual directora, la Sra. TB, ho serà fins al juliol i que per al proper 
curs l’alcalde nomenarà la nova directora, Sra. AG. La presidenta explica el 
procediment que s’ha seguit per al nomenament de directora. 
 
d.- La Sra. DP demana si poden comptar, com cada any, amb el casalet d’estiu per als 
infants que no han assistit a les llars d’infants i que han de començar P3. La presidenta  
i la regidora d’Acció Social expliquen que en el pressupost de 2015 només hi ha 
previst el servei de traducció per a P3 del mes de setembre, però no hi ha prevista 
l’adapatació (2 hores diàries) de l’agost perquè l’any passat va ser un fracàs: després 
de moltes trucades, d’avisos personals a les cases, d’imprimir informació en 3 idiomes 
i de molt insistir, només hi varen assistir 7 dels 23 alumnes possibles. La Sra. DP diu 
que ho preguntava precisament perquè en el període actual totes les famílies tindran 
una entrevista a l’escola i la directora podrà incidir d’una manera presencial en la 
importància que té per als nens assistir a aquesta adaptació. 
 
La presidenta i la regidora d’Acció Social expliquen que moltes famílies que haurien de 
portar-hi els fills marxen al seu país el mes d’agost, també hi ha un factor de falta de 
valoració de l’assistència a l’escola, com passa amb les llars d’infants. Per això 
consideren que és millor destinar els recursos públics al servei de traducció de 
setembre. 
 
El Sr. Parron diu que potser falta fer pedagogia entre les famílies i pregunta de quin 
import estem parlant. La Sra. Vilà diu que ja se’n fa, de pedagogia, i que no recorda 
exactament el cost del servei. 
 
La Sra. DP insisteix que és important aquest procés d’adaptació i d’adquisició d’hàbits i 
que l’escola participarà en tot el que es pugui millorar perquè tingui més èxit. La Sra. 
Vilà opina que hi ha factors externs que també estan influint negativament en certes 
famílies, tot i que de fa temps que s’hi inverteixen esforços, però la tendència actual és 
de retrocés. No obstant, diu que en parlaran amb l’alcalde, però ara cap de les dues 
regidores del govern pot prendre una decisió perquè estan en funcions. 
 
En aquest punt s’incorpora la Sra. MM 
 
La Sra. DP, per donar una idea de la importància d’aquest servei, informa que la meitat 
dels alumnes de P3 són d’origen estranger i que la meitat no han anat a les llars 
d’infants. La Sra. NF remarca que els beneficiaris no són només els alumnes que no 
han anat a la llar ni els nouvinguts, sinó que en surten beneficiats tots els alumnes. 
 
En aquest punt s’incorpora la Sra. NV 
 
La Sra. TB es pregunta per què es fa el mes d’agost, ja que és un mes difícil, tant si és 
per a famílies d’origen estranger com no. La Sra. Vilà diu que ja havia proposat fer-ho 
el setembre, però és quan els mestres organitzen les aules i no els va bé. La Sra. DP 
diu que si es considera que aquest és un escull important, l’escola ja s’organitzarà per 
trobar un espai lliure el mes de setembre. 
 
La Sra. Vilà manifesta el seu disgust perquè la directora de l’escola Lacustària no li 
hagués plantejat aquest tema personalment i no pas davant de tot el Consell, cosa que 
li provoca una situació incòmoda perquè no pot prendre cap compromís en aquest 
moment del mandat. La directora diu que ho hagués fet si hagués sabut que en el 
pressupost d’aquest any no hi havia la despesa prevista, ans al contrari, ja ho donava 
per fet com en anys anteriors, senzillament ha tret el tema per tenir la confirmació. El 



Sr. Parron diu que el Consell, encara que només sigui un òrgan consultiu, és 
precisament el lloc on s’han de debatre aquests temes, i aquest n’és un d’important.  
 
La Sra. TB diu que també cal tenir en compte quina programació es fa d’aquesta 
activitat, perquè en tan pocs dies pot ser poc útil si la persona encarregada no té 
experiència. La Sra. DP assegura que és útil perquè quan comença el curs han 
comprovat que es nota quins alumnes hi han passat i quins no. 
 
Després del debat, la regidora d’Acció Social es compromet a estudiar el tema. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la Sra. TC, que es disculpa per haver-se 
equivocat d’hora. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, a  dos 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. 


