
Preacta 05-05-15E 

IÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
LLÈS

Núm.: 1/2015 
Caràcter: ordinària 
Data: 05 de maig de 2015
Horari: de 19,30 a 21,30 h
Lloc: La Patronal  

Assistents: 
Sra. Mercè Vallès i Corominas, Sector
Sra. Elisabeth Oliveras i Jorba, Sector Ajuntament
Sr. Albert Falgueras Cuatrecasas, Sector Ajuntament
Sra. Anna Tuá Santos, sector Ajuntament
Sra. Cristina Jordà Sanuy, Sector directors/res centres educatius
Sr. F. Javier López Avilés, Sector d
Sr. David Sánchez Catasús, Sector directors/res centres educatius
Sra. Mila Torres López, Sector directors/res centres educatius
Sr. Juli Moltó i Sierra, Sector directors/res centres educatius
Sra. Yolanda Corral Chércoles, S
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius
Sr. Ramon Rius Torrella, Sector directors/res centres educatius
Sra. Ma Lluïsa Costa Monllor, Sector professors/res
Sr. Antonio Tortosa López, Sector pro
Sra. Rosa Fernández Cortés, Sector professors/res
Sr. Ricard Codinach Vanaclocha, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Sonia Mariscal Pérez, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Núria Canals Vidal, Sector administració i serveis
Sra. Montse Ocaña García, Sector administració i serveis
Sra. Pilar Pérez Villa. Sector administració i serveis
Sra. Marisa Lorente Freixas, Sector administració i serveis
Sra. Sandra Modrego Díaz, Sector administració i serveis
Sr. Carles Auge Lidon,  Altres sectors
Sra. Silvia Peralta i Valdívia. Sector Ajuntament
Sra. Miriam Casaramona Massana, Sector Ajuntament
Sra. Montse Trabal Piqueras, Sector directors/res centres educatius
Sr. Ricard Manresa Corretje, Sector directors/res centres educatius
Sra. Josefa Jerez Fernández, Sector professors/res
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària
Sra. Silvia Acacio Montesinos, Sector professors/res
Sr. Manuel Caceres Castaño, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. María Fernández Martínez, Sector alumnes
Sr. Eduard Adell Hernández, Sector mares i pares d’alumnes
Sra. Karen Colom Nieto, sector professors/res
Sr. Antonio García Miravet, sector mares i pares d’alumnes
Sra. Isabel Gil Solis, sector administració i serveis
Sr. Andrés Gómez Pérez, sector mares i pares d’a
Sra. Josefina Munar Bufí, sector mars i pares d’alumnes
Sr. Francesc Porret Brossa, sector professors
Sra. Núria Ruestes Cantó, secretària
Sr. Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’Educació,
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DE LA SE MUNICIPAL
DE SANT QUIRZE DEL
ACTA DE LA SESSSSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE 
SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

de 2015 
Horari: de 19,30 a 21,30 h 
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Sra. Yolanda Corral Chércoles, Sector directors/res centres educatius 
Sra. Raquel Martí Sousa, sector directors/res centres educatius  
Sr. Ramon Rius Torrella, Sector directors/res centres educatius 
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Sr. Ricard Codinach Vanaclocha, Sector mares i pares d’alumnes 
Sra. Sonia Mariscal Pérez, Sector mares i pares d’alumnes 
Sra. Núria Canals Vidal, Sector administració i serveis 

García, Sector administració i serveis 
Sra. Pilar Pérez Villa. Sector administració i serveis 
Sra. Marisa Lorente Freixas, Sector administració i serveis 
Sra. Sandra Modrego Díaz, Sector administració i serveis 
Sr. Carles Auge Lidon, Altres sectors 

Silvia Peralta i Valdívia. Sector Ajuntament 
Sra. Miriam Casaramona Massana, Sector Ajuntament 
Sra. Montse Trabal Piqueras, Sector directors/res centres educatius 
Sr. Ricard Manresa Corretje, Sector directors/res centres educatius 

ez, Sector professors/res 
Sr. Mateu Triquell Llobet, Altres sectors, Aula Universitària 
Sra. Silvia Acacio Montesinos, Sector professors/res 
Sr. Manuel Caceres Castaño, Sector mares i pares d’alumnes 
Sra. María Fernández Martínez, Sector alumnes 

Adell Hernández, Sector mares i pares d’alumnes 
, sector professors/res 

Sr. Antonio García Miravet, sector mares i pares d’alumnes 
Sra. Isabel Gil Solis, sector administració i serveis 
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Núria Ruestes Cantó, secretària 
Sr. Nicolás Castellano Petidier, tècnic d’Educació,  
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Convidats: 
 
Maria Emilia Milà Masoliver
 
Excusen la seva assistència:
 
Sra. Montse Prats Masoliver, Sector professors/res
Sr. Toni Ferragut Muixí, Sector professors/res
Sra. Salut Pastor Bonafont, Sector mares i pares d’alumnes
Sr. Albert Adan de la Torriente, Sector administració i serveis 
Sr. Miquel González Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sr. Edelmiro Balboa Blanco, Sector Ajuntament
Sr. Jaume Cols Petit, Sector Ajuntament
Sra. Marta Baldrich Caselles, Sector Ajuntament
Sra. Teresa Marçal Escudero, Sector professors/res
Sra. Concepción Fernández Anguita, Sector administració i serveis
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sr. Narcís López Bas, Altres sectors. USTEC. STEs
Sr, Carles Cassanyes Vallès, Normalització lingüística 
Sra. Sílvia Angel Roman, sector mares i pares alumnes
Sra. Joana Mir García, sector alumnes
Sr. Antonio Rebolleda Calendario, sector Ajuntament
 
 
Ordre del día: 
 
1. Aprovació acta anterior
2. Informació de les preinscripcions escolars
3. Informació de secundària
4. Informació de l’obertura 
5. Calendari del proper curs i festes de lliure disposició
6. Activitats educatives programades fins final del curs: AMPA, escoles i Ajuntament.
7. Reconeixement jubilats
8. Torn obert de paraules

 
 
Desenvolupament de la sessió:
 
 
 
Primer.-  Aprovació de l’acta de l’anterior 
 
La presidenta indica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reunió del Consell, de data 28 
d’octubre de 2014 i pregunta si hi ha alguna incidència. 
 
 
Segon.- Informació de les preinscripcions
 
 
S’informa del resultat de les pre
les persones que composem el consell. 
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Masoliver 

seva assistència: 

Sra. Montse Prats Masoliver, Sector professors/res 
Sr. Toni Ferragut Muixí, Sector professors/res 
Sra. Salut Pastor Bonafont, Sector mares i pares d’alumnes 
Sr. Albert Adan de la Torriente, Sector administració i serveis  

ález Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball
Sr. Edelmiro Balboa Blanco, Sector Ajuntament 
Sr. Jaume Cols Petit, Sector Ajuntament 
Sra. Marta Baldrich Caselles, Sector Ajuntament 
Sra. Teresa Marçal Escudero, Sector professors/res 

epción Fernández Anguita, Sector administració i serveis 
Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya
Sr. Narcís López Bas, Altres sectors. USTEC. STEs 
Sr, Carles Cassanyes Vallès, Normalització lingüística  

Angel Roman, sector mares i pares alumnes 
Sra. Joana Mir García, sector alumnes 
Sr. Antonio Rebolleda Calendario, sector Ajuntament 

Aprovació acta anterior 
Informació de les preinscripcions escolars 
Informació de secundària 

l’obertura  d’una nova aula de P-0 a l’escola bressol 
Calendari del proper curs i festes de lliure disposició 
Activitats educatives programades fins final del curs: AMPA, escoles i Ajuntament.
Reconeixement jubilats 
Torn obert de paraules 

de la sessió: 

Aprovació de l’acta de l’anterior  

indica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reunió del Consell, de data 28 
d’octubre de 2014 i pregunta si hi ha alguna incidència.  

Informació de les preinscripcions escolars 

S’informa del resultat de les preinscripcions, de les quals ja s’ha enviat el document a 
les persones que composem el consell.  
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ález Ibañez, Altres sectors. Confederació General del Treball 

Sr. José Manuel Parra Campos, Altres sectors. Comissions obreres de Catalunya 

 

Activitats educatives programades fins final del curs: AMPA, escoles i Ajuntament. 

indica que s’ha enviat l’acta de l’anterior reunió del Consell, de data 28 

cripcions, de les quals ja s’ha enviat el document a 
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Centre P3

El Turonet 23

Purificació Salas 25

Onze de  Setembre 26

Pilarin Bayés 52

Taula Rodona 52

Lola Anglada 47

  225

Població 226

% 99,56

Centre 1r
Institut de Sant 
Quirze  150

Institut Salas Xandri 59

209

Població 296

Població Les Fonts 30

Població SQ 266

% 78,57
 
La directora de l’escola Onze de Setembre, Sr. Mila Torres exposa que les famílies
que viuen a la zona del Castellet i els toca l’escola el Turonet, volen l’escola Onze de 
Setembre perquè els queda més a prop.
 
El director de l’escola Purificació Salas informa que pel curs vinent, només ha pogut 
ofertar 6 places de P3, perquè les altres serien per als nens que tenien més puntuació 
per tenir un germà en el centre. 
 
El director de l’escola Pilarín Bayés comenta la seva preocupació perquè alguns nens 
que els toca per zona la seva escola es queden sense pla
 
 
Tercer.- Informació de secundària
     
 
La Sra. Emilia Milà, directora del nou institut Salas Xandri,
de cursi s’estan fent trobades amb els tècnic de Serveis Territorials per veure les 
reformes que s’hauran de fer.
 
També informa que les preinscripcions al nou Institut han anat molt bé i es podrà 
acollir als alumnes que no 
 
L’equip docent serà de 6 professors i l’equip directiu estarà format per la Sra. Maria 
Emilia Milà Masoliver com a directora i el Sr. Jaume Feliu Agulló com a Secretari. 
Ambdós formaran part també de l’equip de professors. Actualment estan fent reunions 
d’organització. 
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P3 P4 P5 1er 2n 3r 4rt

23 26 26 21 25 24 22

25 27 25 51 50 42 49

26 50 26 26 51 48 51

52 54 48 56 64 53 44

52 51 51 52 50 49 66

47 48 50 49 49 48 48

225 256 226 255 289 264 280

226 259 234 261 285 258 310

99,56 98,84 96,58 97,70 101,40 102,33 90,32

1r 2n 3r 4t     

50 164 173 142 629   

59       
 

  

9 164 173 142 688 
296 244 265 243 1048 
30 26 28 32 116 
266 218 237 211 932 

78,57 75,23 73,00 67,30 73,82 

La directora de l’escola Onze de Setembre, Sr. Mila Torres exposa que les famílies
que viuen a la zona del Castellet i els toca l’escola el Turonet, volen l’escola Onze de 
Setembre perquè els queda més a prop. 

El director de l’escola Purificació Salas informa que pel curs vinent, només ha pogut 
6 places de P3, perquè les altres serien per als nens que tenien més puntuació 

per tenir un germà en el centre.  

El director de l’escola Pilarín Bayés comenta la seva preocupació perquè alguns nens 
que els toca per zona la seva escola es queden sense plaça. 

Informació de secundària 

, directora del nou institut Salas Xandri, informa que de cara a l’inici 
de cursi s’estan fent trobades amb els tècnic de Serveis Territorials per veure les 
reformes que s’hauran de fer. 

bé informa que les preinscripcions al nou Institut han anat molt bé i es podrà 
no puguin anar a l’Institut Sant Quirze. 

L’equip docent serà de 6 professors i l’equip directiu estarà format per la Sra. Maria 
m a directora i el Sr. Jaume Feliu Agulló com a Secretari. 

Ambdós formaran part també de l’equip de professors. Actualment estan fent reunions 
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4rt 5è 6è Total 

22 25 22 214 

49 51 50 370 

51 51 51 380 

44 45 37 453 

66 53 47 471 

48 61 31 431 

280 286 238 2319 

310 319 293 2445 

90,32 89,66 81,23 94,85 

        

        

        

La directora de l’escola Onze de Setembre, Sr. Mila Torres exposa que les famílies 
que viuen a la zona del Castellet i els toca l’escola el Turonet, volen l’escola Onze de 

El director de l’escola Purificació Salas informa que pel curs vinent, només ha pogut 
6 places de P3, perquè les altres serien per als nens que tenien més puntuació 

El director de l’escola Pilarín Bayés comenta la seva preocupació perquè alguns nens 

informa que de cara a l’inici 
de cursi s’estan fent trobades amb els tècnic de Serveis Territorials per veure les 

bé informa que les preinscripcions al nou Institut han anat molt bé i es podrà 

L’equip docent serà de 6 professors i l’equip directiu estarà format per la Sra. Maria 
m a directora i el Sr. Jaume Feliu Agulló com a Secretari. 

Ambdós formaran part també de l’equip de professors. Actualment estan fent reunions 
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Respecta a l’AMPA de secundària, ja està funcionant i són persones amb experiència, 
ja que han format part  de l’AMPA de l’escola Purificació Salas Xandri
 
Es comenta que el nom actual de l’Institut Salas Xandri és provisional 
temes administratius, i que a la direcció li agradaria que es fes un procés participatiu
per escollir un nom definitiu.
 
El Sr. Xavi López, director de l’escola Purificació Salas
perdut una línia perquè actualment està creixent l’alumnat de secundària i que 
compartirà espais amb el nou Institut, repartint els que ara estant destin
a l’escola. Al perdre espais, creu que d’aquí a dos anys hi haurà problemes i es 
necessari que Serveis Territorials planifiqui una ampliació del centre.
 
Respecta a l’Institut Sant Quirze, la directora del centre informa que la preinscripció ha 
anat molt bé. Que ha estat un èxit de tots
. 
En principi es preveia que a 3r d’ESO hi haguessin grups molt plens, però gràcies a les 
gestions efectuades per l’A
l’Institut Sant Quirze, en reunió del dia 4
l’Institut Sant Quirze que per a l’any vinent el centre podrà
d’ESO. Per tant, el curs 20
d’ESO. 
 
Per altra banda, la Sra. Montse Trabal creu que s’ha de fer més feina per millorar el 
tractament que es dona a la diversitat de l’alumnat (aprox. 80/90nens) i ha tramès al 
Departament  un llistat  d’alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) per 
treballar en aconseguir aquesta millora.
 
Donat que ja havia estat atesa
Sant Quirze, la regidora informa que ja no cal aprovar p
document que s’havia elaborat
de Serveis Territorials. 
 
El Sr. Juli Moltó felicita a la directora de l’Institut Sant Quirze, Sra. Montse Trabal  i a 
l’Ajuntament per la feina feta al respecta.
 
També expressa la seva felicitació a la directora de l’Institut Salas Xandri Sra. Maria 
Emilia Milà i al director de l’escola Purificació Salas Xandri, Sr. Xavi López per la feina 
feta en la posada en marxa del nou Institut, tot 
aquest repte. 
 
La Sra. Mercè Vallès també agraeix aquesta feina als directors dels dos centres.
 
 
 
Quart.- Informació de l’obertura 
 
S’informa que davant la demanda de les 
l’Escola Bressol Municipal per entrar en una aula de P0, es va sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya la possibilitat d’obrir una aula més d’aquest curs.
 
El dia 14-4-15 es va aprovar per Junta de Govern Local l
Generalitat de Catalunya, per a l’obertura d’
Municipal. 
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e secundària, ja està funcionant i són persones amb experiència, 
de l’AMPA de l’escola Purificació Salas Xandri. 

Es comenta que el nom actual de l’Institut Salas Xandri és provisional 
i que a la direcció li agradaria que es fes un procés participatiu

m definitiu. 

El Sr. Xavi López, director de l’escola Purificació Salas, explica que la seva escola ha 
perdut una línia perquè actualment està creixent l’alumnat de secundària i que 
compartirà espais amb el nou Institut, repartint els que ara estant destin

Al perdre espais, creu que d’aquí a dos anys hi haurà problemes i es 
necessari que Serveis Territorials planifiqui una ampliació del centre. 

Sant Quirze, la directora del centre informa que la preinscripció ha 
anat molt bé. Que ha estat un èxit de tots. 

En principi es preveia que a 3r d’ESO hi haguessin grups molt plens, però gràcies a les 
gestions efectuades per l’Ajuntament a Serveis Territorials i també per la direcció de 

en reunió del dia 4-5-15 amb Serveis Territorials es comunica a 
per a l’any vinent el centre podrà tenir un grup més de tercer 

el curs 2015-2016, l’Institut Sant Quirze comptarà amb 6 grups de 3er 

Per altra banda, la Sra. Montse Trabal creu que s’ha de fer més feina per millorar el 
tractament que es dona a la diversitat de l’alumnat (aprox. 80/90nens) i ha tramès al 

llistat  d’alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) per 
treballar en aconseguir aquesta millora. 

Donat que ja havia estat atesa la reivindicació d’un grup més de 3er d’ESO, a l’Institut 
Sant Quirze, la regidora informa que ja no cal aprovar pel Consell Escolar Municipal el 
document que s’havia elaborat de suport a aquesta proposta, per trametre a la direcció 

El Sr. Juli Moltó felicita a la directora de l’Institut Sant Quirze, Sra. Montse Trabal  i a 
a feina feta al respecta. 

També expressa la seva felicitació a la directora de l’Institut Salas Xandri Sra. Maria 
Emilia Milà i al director de l’escola Purificació Salas Xandri, Sr. Xavi López per la feina 
feta en la posada en marxa del nou Institut, tot i desitjant a la directora molta sort en 

La Sra. Mercè Vallès també agraeix aquesta feina als directors dels dos centres.

Informació de l’obertura  d’una nova aula de P-0 a l’escola bressol

S’informa que davant la demanda de les famílies que estaven en llista d’espera a 
l’Escola Bressol Municipal per entrar en una aula de P0, es va sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya la possibilitat d’obrir una aula més d’aquest curs.

15 es va aprovar per Junta de Govern Local l’Addenda del conveni amb la 
Generalitat de Catalunya, per a l’obertura d’aquesta nova aula de P0 a l’Escola Bressol 

Esborrany acta 5-5-15 

e secundària, ja està funcionant i són persones amb experiència, 
 

Es comenta que el nom actual de l’Institut Salas Xandri és provisional i s’utilitza per 
i que a la direcció li agradaria que es fes un procés participatiu 

explica que la seva escola ha 
perdut una línia perquè actualment està creixent l’alumnat de secundària i que 
compartirà espais amb el nou Institut, repartint els que ara estant destinats només per 

Al perdre espais, creu que d’aquí a dos anys hi haurà problemes i es 

Sant Quirze, la directora del centre informa que la preinscripció ha 

En principi es preveia que a 3r d’ESO hi haguessin grups molt plens, però gràcies a les 
a Serveis Territorials i també per la direcció de 

15 amb Serveis Territorials es comunica a 
tenir un grup més de tercer 

2016, l’Institut Sant Quirze comptarà amb 6 grups de 3er 

Per altra banda, la Sra. Montse Trabal creu que s’ha de fer més feina per millorar el 
tractament que es dona a la diversitat de l’alumnat (aprox. 80/90nens) i ha tramès al 

llistat  d’alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) per 

la reivindicació d’un grup més de 3er d’ESO, a l’Institut 
el Consell Escolar Municipal el 

, per trametre a la direcció 

El Sr. Juli Moltó felicita a la directora de l’Institut Sant Quirze, Sra. Montse Trabal  i a 

També expressa la seva felicitació a la directora de l’Institut Salas Xandri Sra. Maria 
Emilia Milà i al director de l’escola Purificació Salas Xandri, Sr. Xavi López per la feina 

rectora molta sort en 

La Sra. Mercè Vallès també agraeix aquesta feina als directors dels dos centres. 

0 a l’escola bressol 

famílies que estaven en llista d’espera a 
l’Escola Bressol Municipal per entrar en una aula de P0, es va sol·licitar a la 
Generalitat de Catalunya la possibilitat d’obrir una aula més d’aquest curs. 

’Addenda del conveni amb la 
P0 a l’Escola Bressol 
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Amb aquesta nova aula de P0
 
Després de fer l’adequació necessària perquè aquesta aula 
de P0, es va obrir a les famílies que estaven en llista d’espera el dia 15
 
Cinquè.-  Calendari del proper curs i festes de lliure disposició
 
En la darrera reunió de directors celebrada el dia 16
següents dies de festa per al curs vinent:
 
09-10-15 
02-11-15 
07-12-15 
08-01-16 
08-02-16 
 
Calendari escolar del curs 2015

14 de setembre de 2015: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, 
l'educació primària, l'educació secundària ob
mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació 
específic per a l'accés a aquests cicles.
 
No més tard del 21 de setembre de 2015
superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de 
formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, 
i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.
 
No més tard del 28 de setembre de 2015
les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de formació instrumental (català i 
castellà). 
 
Del 23 de desembre de 2015
 
Del 19 al 28 de març de 2016
 
21 de juny de 2016: acaben les classes a tots els centres.
Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació 
específics d'accés als cicles formatius es faran de l'
als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes 
de juny després de les proves ordinàries.
 
Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent 
del Departament d'Empresa i Ocupació
 
Els centres poden establir quatre dies f
equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les 
classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han 
de preveure en la programaci
territorials. 
 
Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la 
direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix 
trimestre, en aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre.
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Amb aquesta nova aula de P0 l’escola ha passat de 135 a 143 places. 

Després de fer l’adequació necessària perquè aquesta aula pugues acollir els infants 
de P0, es va obrir a les famílies que estaven en llista d’espera el dia 15

Calendari del proper curs i festes de lliure disposició 

En la darrera reunió de directors celebrada el dia 16-4-15 es varen proposar els 
següents dies de festa per al curs vinent: 

Calendari escolar del curs 2015-2016 

: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, 
l'educació primària, l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau 
mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació 
específic per a l'accés a aquests cicles. 

No més tard del 21 de setembre de 2015: inici de les classes als cicles de g
superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de 
formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, 
i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.

rd del 28 de setembre de 2015: inici de les classes als ensenyaments de 
les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de formació instrumental (català i 

23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016: vacances de Nadal.

arç de 2016: vacances de Setmana Santa. 

: acaben les classes a tots els centres. 
Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació 
específics d'accés als cicles formatius es faran de l'1 al 3 de setembre
als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes 
de juny després de les proves ordinàries. 

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent 
Departament d'Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local. 

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir 
equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les 
classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han 
de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar als serveis 

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la 
direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix 

n aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre.

Esborrany acta 5-5-15 

 

pugues acollir els infants 
de P0, es va obrir a les famílies que estaven en llista d’espera el dia 15-4-15 

15 es varen proposar els 

: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, 
ligatòria, el batxillerat, els cicles de grau 

mitjà de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny i el curs de formació 

: inici de les classes als cicles de grau 
superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de 
formació específic per a l'accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, 
i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes. 

: inici de les classes als ensenyaments de 
les escoles oficials d'idiomes i els ensenyaments de formació instrumental (català i 

: vacances de Nadal. 

Les proves extraordinàries de l'ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació 
1 al 3 de setembre de 2016. Per 

als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes 

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent 
 

estius de lliure disposició que s'han de distribuir 
equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d'inici i final de les 
classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s'han 

ó general del centre i s'han de comunicar als serveis 

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la 
direcció dels centres d'establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix 

n aquest cas caldrà l'acord previ del consell escolar de centre. 
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Normativa: Ordre ENS/59/2015, de 2
escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya 
(DOGC núm. 6844, de 02.04.2015)
 
 
Sisè.- Activitats educatives programades fins final del curs: AMPA, escoles i 
Ajuntament 
 
A partir del mes vinent i fins a final de curs, les escoles i AMPAs es centren en les 
activitats que programen per celebrar el final de curs 2014
L’ajuntament els dona el seu suport amb la cessió dels espais i de material per dur a 
terme aquestes activitats. 
Les Ampas finalitzen les activitats d’aquest curs amb els casals d’estiu
es distribuiran de la següent manera:
 

- Escola Onze de Setembre: c
- Escola Pilarín Bayés, casal d’estiu al juliol
- Escola el Turonet, c
- Escola Taula Rodona: c
- Escola Lola Anglada: c
- Escola Purificació Salas; c

 
Per part de l’Ajuntament tancarem les activitats iniciades dins de SQVeduca
 
Algunes de les més destacades són:
 

- La natació que han realitzat tots els alumnes de
Aquesta activitat ha estat molt ben valorada per tots els dire
escoles. 
 

- Els artistes a les escoles que varen rebre un reconeixement per part de 
l’Ajuntament per la bona feina que han dut a terme al llarg d’aquest curs 
escolar i culminarà 
treballat les seves obres,  a la Casa Vila Puig el dia 7 de maig de 2015.
 
La Sra. Mercè Vallès, regidora d’Educació va transmetre 
Mila Torres, directora de l’escola Onze de Setembre per la seva iniciativa i la 
feina feta.  

 
- Euronet 50/50 que hi partici

energètic que s’ha pogut ob
 

- Emprenedoria que aquest curs hi participen l’escola Lola Anglada i Taula 
Rodona (pionera l’any passat i que aquest any repeteix). El projecte consis
en crear una cooperativa des del seu inici fent la sol·licitud a l’OAC, sol·licitar 
un préstec a una entitat bancària, comprar la matèria prima, escollir els 
prototips dels productes i confeccionar
d’entrevistes a la ràdio i de falques publicitàries que s’emetran a Ràdio Sant 
Quirze, etc, etc.  
El da 22-4-15  es va fer la presentació institucional de les dues cooperatives i 
aquest projecte finalitzarà el dia que els productes es posaran a la venda en el 
mercat ecològic del 6
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Ordre ENS/59/2015, de 26 de març  per la qual s'estableix el calendari 
2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya 

(DOGC núm. 6844, de 02.04.2015) 

Activitats educatives programades fins final del curs: AMPA, escoles i 

A partir del mes vinent i fins a final de curs, les escoles i AMPAs es centren en les 
activitats que programen per celebrar el final de curs 2014-2015.  
L’ajuntament els dona el seu suport amb la cessió dels espais i de material per dur a 

 
Les Ampas finalitzen les activitats d’aquest curs amb els casals d’estiu
es distribuiran de la següent manera: 

Escola Onze de Setembre: casal d’estiu al juliol 
Escola Pilarín Bayés, casal d’estiu al juliol 
Escola el Turonet, casal per als més petits  al juliol 
Escola Taula Rodona: casal a l’agost si hi ha suficients inscripcions
Escola Lola Anglada: casal d’estiu en anglès 
Escola Purificació Salas; casal d’estiu al juliol i al setembre 

Per part de l’Ajuntament tancarem les activitats iniciades dins de SQVeduca

més destacades són: 

a natació que han realitzat tots els alumnes de 2n de les escoles del municipi. 
Aquesta activitat ha estat molt ben valorada per tots els dire

Els artistes a les escoles que varen rebre un reconeixement per part de 
l’Ajuntament per la bona feina que han dut a terme al llarg d’aquest curs 

culminarà en una exposició dels seus treballs i dels alumnes que han 
treballat les seves obres,  a la Casa Vila Puig el dia 7 de maig de 2015.

La Sra. Mercè Vallès, regidora d’Educació va transmetre la felicitació 
Mila Torres, directora de l’escola Onze de Setembre per la seva iniciativa i la 

et 50/50 que hi participen totes les escoles amb molt è
energètic que s’ha pogut obtenir. 

e aquest curs hi participen l’escola Lola Anglada i Taula 
Rodona (pionera l’any passat i que aquest any repeteix). El projecte consis
en crear una cooperativa des del seu inici fent la sol·licitud a l’OAC, sol·licitar 
un préstec a una entitat bancària, comprar la matèria prima, escollir els 
prototips dels productes i confeccionar-los, donar-ne publicitat a través 

ràdio i de falques publicitàries que s’emetran a Ràdio Sant 

15  es va fer la presentació institucional de les dues cooperatives i 
aquest projecte finalitzarà el dia que els productes es posaran a la venda en el 

del 6-6-15 
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al s'estableix el calendari 
2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya 

Activitats educatives programades fins final del curs: AMPA, escoles i 

A partir del mes vinent i fins a final de curs, les escoles i AMPAs es centren en les 

L’ajuntament els dona el seu suport amb la cessió dels espais i de material per dur a 

Les Ampas finalitzen les activitats d’aquest curs amb els casals d’estiu que aquest any 

si hi ha suficients inscripcions 

Per part de l’Ajuntament tancarem les activitats iniciades dins de SQVeduca 

2n de les escoles del municipi. 
Aquesta activitat ha estat molt ben valorada per tots els directors de les 

Els artistes a les escoles que varen rebre un reconeixement per part de 
l’Ajuntament per la bona feina que han dut a terme al llarg d’aquest curs 

ció dels seus treballs i dels alumnes que han 
treballat les seves obres,  a la Casa Vila Puig el dia 7 de maig de 2015. 

la felicitació  a la Sra. 
Mila Torres, directora de l’escola Onze de Setembre per la seva iniciativa i la 

pen totes les escoles amb molt èxit per l’estalvi 

e aquest curs hi participen l’escola Lola Anglada i Taula 
Rodona (pionera l’any passat i que aquest any repeteix). El projecte consisteix 
en crear una cooperativa des del seu inici fent la sol·licitud a l’OAC, sol·licitar 
un préstec a una entitat bancària, comprar la matèria prima, escollir els 

ne publicitat a través 
ràdio i de falques publicitàries que s’emetran a Ràdio Sant 

15  es va fer la presentació institucional de les dues cooperatives i 
aquest projecte finalitzarà el dia que els productes es posaran a la venda en el 
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Setè.- Reconeixement jubilats
 
 
S’informa que el dia 28-4
Educativa.  
En aquest acte cada any es fa un reconeixement a la trajectòria realitzada pels 
professionals de l’ensenyament que
obsequi. 
 
Les persones que es jubilen són:
 
Escola Purificació Salas:  

 
Escola Onze de Setembre:
    
 
Escola El Turonet: 

 
Institut Sant Quirze: 

    
    
    
    
 
Es comenta quin seria el millor
tenint en compte que al migdia les AMPAs no tenen disponibilitat.
 
Des del sector de professors de l’
professors jubilats tindrien un torn de paraula en l’acte del seu reconeixement.
 
La regidora d’Educció respon que els mateixos professors podien comentar que tenien 
unes paraules a dir i que en qualsevol 
pogut parlar. 
 
El Sr. Juli Moltó, director de l’escola Taula Rodona, sol·licita que encara que en un 
primer moment va dir que no, es faci també el diploma de reconeixement a la 
professora que es jubila a la sev
 
 
 
Torn Obert de paraules 
 
La Sra. Mercè Vallès, regidora d’Educació dona les gràcies per l’assistència i e
funcionament de la reunió. També 
demandes. 
 
La Sra. Pilar Pérez demana informació sobre
resposta el Sr. Ramon Rius fent una valoració positiva del curs 2014
informa que des del centre s’està treballant en noves propostes per fer que la música 
sigui més propera a tota la població.
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Reconeixement jubilats 

4-15 es va realitzar la tradicional Trobada de la Comunitat 

cada any es fa un reconeixement a la trajectòria realitzada pels 
professionals de l’ensenyament que es jubilen durant el curs i se’ls entrega un 

Les persones que es jubilen són: 

 Sra. Montserrat Riera 
Sra. Mª José Turienzo Marchante (assistent trobada 
comunitat educativa) 

Escola Onze de Setembre: Sr. Agustí García Sánchez 
Sra. Eugenia Borràs Perelló 

Sra. Pilar Iniesta Hernández (assistent trobada comunitat 
educativa) 

Sr. Francesc Xavier Juan Pons (assistent trobada 
comunitat educativa) 
Sr. Joaquín Masip Hernández 
Sra. Mª Carme Sunyer Sánchez 
Sr. Josep Mª Español Ardanuy 
 

Es comenta quin seria el millor horari per fer la trobada de la comunitat educativa, 
tenint en compte que al migdia les AMPAs no tenen disponibilitat. 

Des del sector de professors de l’escola el Turonet es ressalta que pensaven que 
professors jubilats tindrien un torn de paraula en l’acte del seu reconeixement.

La regidora d’Educció respon que els mateixos professors podien comentar que tenien 
unes paraules a dir i que en qualsevol cas se’ls traslladaria disculpes per no haver 

El Sr. Juli Moltó, director de l’escola Taula Rodona, sol·licita que encara que en un 
primer moment va dir que no, es faci també el diploma de reconeixement a la 
professora que es jubila a la seva escola. 

La Sra. Mercè Vallès, regidora d’Educació dona les gràcies per l’assistència i e
funcionament de la reunió. També expressa la seva voluntat d’atendre les seves 

La Sra. Pilar Pérez demana informació sobre l’Escola Municipal de Música. Li dona 
resposta el Sr. Ramon Rius fent una valoració positiva del curs 2014
informa que des del centre s’està treballant en noves propostes per fer que la música 
sigui més propera a tota la població. 

Esborrany acta 5-5-15 

15 es va realitzar la tradicional Trobada de la Comunitat 

cada any es fa un reconeixement a la trajectòria realitzada pels 
es jubilen durant el curs i se’ls entrega un 

Sra. Mª José Turienzo Marchante (assistent trobada 

Sra. Pilar Iniesta Hernández (assistent trobada comunitat 

Sr. Francesc Xavier Juan Pons (assistent trobada 

horari per fer la trobada de la comunitat educativa, 

escola el Turonet es ressalta que pensaven que els 
professors jubilats tindrien un torn de paraula en l’acte del seu reconeixement. 

La regidora d’Educció respon que els mateixos professors podien comentar que tenien 
cas se’ls traslladaria disculpes per no haver 

El Sr. Juli Moltó, director de l’escola Taula Rodona, sol·licita que encara que en un 
primer moment va dir que no, es faci també el diploma de reconeixement a la 

La Sra. Mercè Vallès, regidora d’Educació dona les gràcies per l’assistència i el bon 
d’atendre les seves 

l’Escola Municipal de Música. Li dona 
resposta el Sr. Ramon Rius fent una valoració positiva del curs 2014-2015. També 
informa que des del centre s’està treballant en noves propostes per fer que la música 
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El Sr. Francesc Porret informa que en el Consell Escolar de l’escola Lola Anglada, lloc 

on ell exerceix de mestre, 
treballs per estudiar la jornada contínua a les escoles.
 
Durant el curs 2016-2017 hi hauran une
entre altres coses, l’estalvi energètic.
 
Es fa saber que la  Llei diu que es competència del Departament la seva aplicació. 
 
El Sr. Ricard Manresa, director de l’escola Lola
formar el grup de treball abans de que el Departament faci la proposta de la jornada 
continuada i es treballi per compaginar els interessos dels nens, les famílies i els 
treballadors dels centres, així com es tingui en compte l’estalvi energètic.
 
Es comenta la possibilitat de que el grup de treball es dinamitzi des del Consell Escolar 
Municipal. 
 
El Sr. Juli Moltó, director de l’escola Taula Rodona,
Escolar Municipal que el proper curs la seva escola celebrarà els 10 an
funcionament. 
 
Finalment es parla que les proves que es fan a 3r de primària són proves 
diagnòstiques internes que no es donen els resultats als pares.
 
 
No havent-hi més temes per tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 

 
 

La  secretària   
 
 
 
 
Núria Ruestes Cantó              
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cesc Porret informa que en el Consell Escolar de l’escola Lola Anglada, lloc 

exerceix de mestre,  va sorgir com idea la possibilitat de crear un grup de 
estudiar la jornada contínua a les escoles. 

2017 hi hauran unes escoles pilot que ho aplicaran per estudiar 
entre altres coses, l’estalvi energètic. 

lei diu que es competència del Departament la seva aplicació. 

El Sr. Ricard Manresa, director de l’escola Lola Anglada, dona recolzament a l’idea
formar el grup de treball abans de que el Departament faci la proposta de la jornada 
continuada i es treballi per compaginar els interessos dels nens, les famílies i els 
treballadors dels centres, així com es tingui en compte l’estalvi energètic.

comenta la possibilitat de que el grup de treball es dinamitzi des del Consell Escolar 

, director de l’escola Taula Rodona, informa als membres del Consell 
el proper curs la seva escola celebrarà els 10 an

que les proves que es fan a 3r de primària són proves 
diagnòstiques internes que no es donen els resultats als pares. 

hi més temes per tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 

   Vist-i-plau  

                Mercè Vallès i Corominas
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cesc Porret informa que en el Consell Escolar de l’escola Lola Anglada, lloc 

de crear un grup de 

s escoles pilot que ho aplicaran per estudiar 

lei diu que es competència del Departament la seva aplicació.  

dona recolzament a l’idea de 
formar el grup de treball abans de que el Departament faci la proposta de la jornada 
continuada i es treballi per compaginar els interessos dels nens, les famílies i els 
treballadors dels centres, així com es tingui en compte l’estalvi energètic.  

comenta la possibilitat de que el grup de treball es dinamitzi des del Consell Escolar 

membres del Consell 
el proper curs la seva escola celebrarà els 10 anys de 

que les proves que es fan a 3r de primària són proves 

hi més temes per tractar es dóna per finalitzada la sessió a les 21.30 h. 

Mercè Vallès i Corominas 


