ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dia:
Lloc:

10 de juny de 2013
l’Escorxador, a les 19 hores

Assistents: Emília Torres (presidenta), Carme Mulet (PAS), Núria Peribáñez (PAS), Ada Bellés
(PAS), Joaquim Barberà (PAS), Vanessa Lozano (docent), Míriam Sellarés (docent), Francesca
Moreno (docent), Carme Calpe (docent), Núria Cañís (docent), Carme Roca (docent), Joan
Sonet (docent), Martina Navarro (alumna), Conxita Busquet (AMPA), Francesc Oliva (AMPA),
Rosa Menea (AMPA), Maria Giralt (AMPA), Anna Doblas (CiU), Dolors Tosas (ERC), Dolors
Peñafiel i Àngels Gómez (Servei d’Ensenyament).
Assisteix com a convidat, l’inspector d’Ensenyament, Camil Fortuny.
Excusen l’absència: Càlix Martí (alumne), Montse Arroyo (PSC) , Oriol Perelló (CUP) i Anna
Doblas (CIU), s’incorporarà més tard.
La regidora dóna la benvinguda a tothom i les gràcies per la seva assistència, alhora que
presenta a l’inspector d’Ensenyament, Sr. Camil Fortuny.
Informa que les actes del CEM, un cop aprovades, es pengen al web i que després de cada
Consell, es fa una nota de premsa que surt publicada als diaris locals.
• Aprovació de l’acta anterior.
La regidora proposa que, un cop passada l’acta a tots els membres del CEM, i quan hagin
esmenes a fer, aquesta informació es pugui fer arribar per correu electrònic. Això facilitarà la
centralització d’opinions i farà més àgil la transcripció de l’acta, donant possibilitat d’aprovar-la
al proper CEM, amb els temes consensuats globalment.
Tot seguit llegeix l’esmena presentada per Francesc Oliva que fa referència al punt n. 4 on es
modifica el redactat sobre la convocatòria d’ajuts a la escolarització. S’aprova l’acta per
unanimitat.
Pel que fa a les preguntes que es produeixin en cada sessió, si no es disposa de la informació,
el retorn també es farà per correu electrònic.
1. Informació de les dades de preinscripció curs 2013-2014.
La regidora fa un resum de la situació actual de preinscripcions a les escoles i a les llars
d’Infants. A Vilafranca es produeix un fet diferencial amb la resta de municipis pel que fa als
grups de P-3. Arreu s’ha produït una disminució en la demanda d’aquest cicle, i en canvi, a
Vilafranca ha augmentat considerablement, cosa que ha propiciat l’aplicació d’un grup més de
P-3, sent en aquest cas l’escola Dolors Piera, el centre que aculli aquest grup. Tota la
informació detallada es pot consultar al web de l’Ajuntament, en l’apartat d’Ensenyament.
La regidora aporta dades d’oferta i assignacions de places i dels percentatges que constaten la
possibilitat d’accedir, en la seva majoria, al centres escollits.
Destaca la bona harmonia durant el procés de preinscripció i matriculació i la conformitat per
part de les famílies un cop li ha estat designada la llar o escola corresponent.
Afegeix que enguany, a les llars, s’ha optat per fer la tramitació via on line, amb un resultat
molt positiu ja que ha permès millorar significativament l’eficiència del servei i ha facilitat les
gestions a les famílies.
En relació a les llars d’infants, la regidora destaca l’increment de demanda en la franja de 2-3
anys, i en la línia de donar la millor resposta possible, el Servei d’Ensenyament ha cregut
convenient prioritzar aquesta demanda i ha creat dos grups flexibles per incorporar tot
l’alumnat.
Comenta que el fet que les quotes que s’apliquen es basen en la renda familiar ajuda a accedir
a la llar. Els trams econòmics que s’estableixen possibiliten a moltes famílies a demanar plaça
a les llars.
Dolors Peñafiel, constata que, com a Vilafranca, als municipis on s’utilitza la tarifació social,
l’accés al servei és més equitatiu i no queden places vacants, com està passant en municipis
on mantenen una quota única.

2. Informació dels criteris de la nova convocatòria d’ajuts a la escolarització curs
2013-2014.
En aquest punt, la regidora fa incís en la necessitat que els ajuts siguin més justos per a
tothom. L’Ajuntament fa un esforç important en la concessió d’aquest ajuts a la escolarització;
anuncia que el proper dia 12, es farà efectiu el pagament corresponent al 2n trimestre.
Comenta que es produiran canvis en les bases dels ajuts 2013-2014: la informació estarà a a
l’abast dels centres abans del període de matriculació, per tal de poder-la lliurar a les famílies
amb fills/es que comencen P3 i/o 1r d’ESO. Les famílies que fora del període ordinari no hagin
tingut accés als ajuts, podran fer la sol·licitud en segona convocatòria, rebran l’import dels ajuts,
amb caràcter retroactiu. Per això, els centres han de poder justificar totes les despeses que es
produeixen.
Dolors Peñafiel afegeix que aquesta justificació té a veure amb l’exigència de les pròpies lleis
en relació a la transparència i el rendiment de comptes dels recursos públics. No es farà servir
el criteri de renda per càpita , si no de renda equivalent.
Un altre aspecte a tenir en compte és que no es limitaran les sortides fora de Catalunya, el que
sí que hi haurà és un topall econòmic.
La regidora agraeix al centres educatius que siguin mitjancers en el programa d’ajuts.
Es comenta que hi ha voluntat política de prioritzar l’avançament de pagaments dels ajuts. Es
fa un esforç important perquè els centres rebin els ajuts amb la màxima agilitat possible,
afavorint així que les famílies beneficiàries no hagin d’avançar els pagaments. Els centres
educatius han manifestat que estan satisfets pel seguiment que es du a terme.
3. Informació de la nova oferta formativa de l’EMA Arsenal
La regidora informa de la diversificació de l’oferta que fa l’escola Municipal d’Art Arsenal de
cara al curs vinent. Com a novetat, es despleguen quatre nous cicles de les famílies de
comunicació i gràfica audiovisual. La informació més amplia i detallada també es pot trobar al
web. Aproximadament un 30% de l’alumnat és de Vilafranca i la resta és de la comarca o fins i
tot de poblacions més llunyanes.
4. Resultats dels cercles de comparació de les llars municipals d’infants
La regidora informa sobre les dades obtingudes en els cercles de comparació de llars d’infants
en el que participen 31 municipis de la província de Barcelona. L’Ajuntament fa una aposta
important per aquest servei, oferint un elevat nombre de places (el 82% de l’oferta de places de
llars d’infants de la vila és municipal).
A Vilafranca, un 24% d’infants estan escolaritzats a les llars municipals. Es destaca la qualitat
dels sistema pedagògic i educatiu que s’imparteix i de l’equip de professionals que intervenen.
En aquest moment, s’està lliurant via on line, una enquesta a les famílies per tal de veure el
grau de satisfacció en relació al servei. Aquest mètode permet un retorn més immediat en la
recepció de dades. En cas de no poder obtenir dades per correu, es farà via telefònica. Es
pretén obtenir una mostra prou significativa (com a mínim un 70% dels usuaris).
5. Consensuar els dies de lliure disposició pel curs 2013-2014
La regidora informa que un cop obtingudes les dades demanades als centres educatius, per tal
de consensuar els mateixos dies de lliure disposició, el resultat és : 4 de novembre de 2013
(festiu Tots Sants), 3 de març de 2014 (dilluns de carnaval) i 2 de maig de 2014 (pont de l’1 de
maig). Els instituts de secundària proposen 3 i 4 de març (dilluns i dimarts de carnaval) i a tal
efecte, s’acorda que puguin disposar dels dies escollits.
6. Torn obert de paraules
La regidora respon a dues preguntes que presentava un representant de l’AMPA. Pel que fa al
perquè l’Ajuntament no organitzava el Casal d’Estiu, la regidora respon que anys enrera,
l’estructura de l’Ajuntament tan a nivell de recursos humans com econòmics era diferent.
Actualment, algunes escoles ja ho organitzen directament i associacions, esplais, moviments
infantils, casals de lleure del municipi presenten molta diversificació d’activitats durant els
mesos d’estiu, per tant, l’Ajuntament no prioritza la organització d’un programa d’activitats tan
ampli. Destaca però, que ja col·labora en les despeses de cessió d’espais, consergeria,

subministrament i neteja de les escoles on es fan els casals, cosa que permet abaratir els
costos de les quotes dels casals.
Pel que fa a la continuïtat del servei de vetlladores, la regidora afirma que sí es té previst que
es mantingui l’aportació econòmica donant suport als centres educatius que tinguin alumnes
amb necessitats educatives especials, seguint el procés d’aplicació del conveni establert i
sempre amb la derivació de l’EAP que fa el diagnòstic previ a l’actuació.
Dolors Peñafiel comenta que aquest servei no és competència municipal, que es finança amb
diners públics, i que cal tenir cura en la demanda que es fa des de l’escola.
Francesc Oliva, membre d’AMPA, agraeix el posicionament sobre aquesta decisió a favor de
mantenir el servei de vetlladores, entén que es prioritzi aquesta tema i no el Casal d’Estiu, i
insisteix en que l’horari de menjador a les escoles públiques és de 2 ½ hores i no de 2 hores,
que és el temps que es cobreix.
La regidora, en resposta a la pregunta formulada per una persona representant al CEM, absent
a la reunió, i que fa referència a la creació d’una comissió en el CEM que elabori un esquema
sobre els informacions més rellevants per donar a conèixer a les famílies en el moment de la
preinscripció. Comenta que la documentació que es lliura en el moment de preinscripció i
matriculació ja és prou àmplia com també des de l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) . A
més, a les jornades de portes obertes de tots els centres educatius, es posa a l’abast de totes
les famílies el recull d’activitats i definició del centre. La regidora exposa la conveniència de
treballar una mena de decàleg estandaritzat amb aspectes rellevants que tots els centres
puguin traslladar a les famílies. Dolors Peñafiel trasllada la demanda amb la intenció de fer
partícips a tots els membres del consell en l’aportació d’idees per dissenyar i elaborar una
proposta conjunta.
L’inspector, Camil Fortuny, suggereix que a partir de la informació que ja s’està donant es
podria fer un estudi per valorar si cal incorporar alguna informació més.
Conxita Busquet, de l’AMPA, pregunta quin tipus d’informació falta?
Es respon que aquesta petició l’ha formulat una representant del sector de pares i mares, que
també és mestra, demanant que hi hagi coherència entre els centres, ja que quan ha visitat
alguna escola, no ha obtingut informació amplia del projecte educatiu i de les activitats que es
realitzen durant el curs, fet que dificulta la comparació entre centres a l’hora d’escollir-ne un.
Francesc Oliva troba interessant la demanda i hi està d’acord.
Núria Peribàñez del sector PAS, fa un matís en el punt referent a l’escola Arsenal: especifica
que l’escola Municipal d’Art és l’únic centre a tot Catalunya que imparteix el cicle formatiu de
grau mitjà de procediments de joieria artística. Afegeix que els nous itineraris formatius de
disseny gràfic permetran treure’s dues titulacions en tres cursos acadèmics.
Francesc Oliva pregunta si es pot incloure a les AMPEs la justificació de les despeses?
Dolors Peñafiel respon que possiblement l’AMPA haurà d’expedir algun rebut del qual es quedi
còpia. Si hi ha un sistema més àgil ja se’ls informarà.
En aquest punt, hi ha un seguit d’intervencions on es debat el sistema de justificació dels llibres
adquirits per part de l’escola o de l’AMPA. En tot cas, qui tingui dubtes es podrà adreçar a
l’OME per tal de clarificar quin és el sistema més adient i àgil.
I sense res més a tractar, s’aixeca la sessió.

Àngels Gómez
Secretària Consell Escolar Municipal

Sra. Emília Torres Miralles
Regidora d’Ensenyament
Vilafranca del Penedès, 17 de juny de 2013

