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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
Data: 23/02/2017 
Núm: 4/curs 2016-17 
Caràcter: extraordinària 
Hora: 18.30h 
Lloc: Sala d’Actes de Can Palauet (C.d’en Palau, 32) 
 
 
Hi assisteixen: 
 
S’inicia la sessió amb la presència dels assistents en llista annexa. També assisteix en condició de convidat el 
Sr. Josep Timoneda Mauri, cap d’Educació de l’Ajuntament de Mataró i membre de la Taula Mixta de 
Planificació. 
 
 
Ordre del dia 
 

1. Proposta d’acord del CEM sobre planificació escolar. 
 
 

Desenvolupament de la reunió 
 

1. Proposta d’acord del CEM sobre planificació escolar. 
 

El president del consell explica l’objectiu de la reunió, l’aprovació d’un document del CEM que doni 
més força a l’Ajuntament en les seves reclamacions sobre la planificació educativa de la ciutat. 
S’explica com es desenvoluparà la reunió: es llegirà el nou text de la proposta que ha estat 
modificada amb algunes de les aportacions realitzades per e-mail per membres del CEM; hi haurà un 
torn únic d’intervencions, un torn de respostes i després es procedirà a la votació. 
 
Un cop llegit el nou text s’obre el torn d’intervencions: 
 
A.M.R., representant dels pares de l’escola pública: no estan d’acord amb la planificació del 
Departament. És necessari definir bé on ha d’anar el nou institut, podria anar a la zona 
Havana/Escorxador, es podria crear una comissió per decidir-ho. També caldria posar dates per la 
construcció de nous edificis. Caldria reobrir el debat de la zonificació. 
 
J.B.E., representant dels pares de l’escola pública: que el debat d’on ha d’anar el nou institut no faci 
perdre l’oportunitat de tenir-ne un. 
 
J.G.M., representant dels directors dels centres de secundària públics: el nou institut no és prioritari, 
el que és prioritari és l’institut de la FP per esponjar els actuals instituts. La provisionalitat de grups 
d’ESO als instituts no cal que sigui “a curt termini”, com diu el punt 3.  Poden haver circumstàncies 
que justifiquin la provisionalitat. Cal substituir la paraula barracons per mòduls provisionals. No es 
veu com un problema que l’Ins Laia l’Arquera utilitzi espais de l’escola Torre Llauder, és la mateixa 
situació que el Damià Campeny i l’EOI. En el punt 11 que fa referència a la construcció de nous  
 



 

 
 
edificis per Joan Coromines i Germanes Bertomeu, té dubtes sobre si no seria millor fer arranjaments 
que noves construccions. 
 
A.R.I., representant dels directors de centres de primària públics: no està d’acord amb el punt 6 que 
parla de la creació d’un Institut Escola a Cerdanyola, ja que les escoles de Cerdanyola no hi estan 
d’acord. 
 
J. LL.M., representant del professorat dels centres públics: el punt 1 ha de ser més clar, ha 
d’especificar que es fa referència a la xarxa de centres públics i a la xarxa de centres concertats. El 
punt 6 ha canviat molt en aquest nou document, caldria definir a quines zones s’ha d’implementar, 
potser aquest model de centre es pot estendre a altres llocs. 
 
J.B.G., representant del grup municipal CUP: els instituts escola són una bona opció encara que tots 
els projectes nous fan una mica de por. Cal fer una comissió de treball amb els centres implicats i 
que el projecte pedagògic sigui innovador i engresqui professorat i famílies. Cal treballar 
conjuntament amb la comunitat educativa. 
 
A.O.R., representant del MEM: en el punt 6 no caldria que es concretés la zona. Es pot valorar la 
creació d’un institut escola sense parlar de barris concrets. 
 
A.S.C., representant del grup municipal CiU: l’institut escola és una opció més realista que plantejar 
la construcció d’un edifici nou. 
 
M.C., representant dels sindicats docents: és molt difícil que tothom estigui d’acord, es podria votar 
punt per punt. 
 
A.A.V., representant dels directors de l’escola concertada: quan s’elabora un document d’aquestes 
característiques sempre cal cedir en alguna cosa. Hi ha alguns aspectes que mereixerien entrar debats 
molt llargs. Cal un punt de generositat. 
 
E.M.M., director d’Ensenyament de l’Ajuntament respon a les intervencions: 
 
- A la zona Havana/Escorxador no és on hi ha més població de secundària per escolaritzar, la 

necessitat de secundària està molt definida i cal posar els instituts escola i l’institut nou on fa 
més falta. 

- En relació a la zonificació, la Diputació ens està fent un estudi que quan estigui acabat el 
presentarem. 

- L’expressió “ a curt termini” del punt 3 és necessària, hi ha un acord entre Departament i entitats 
municipalistes sobre això i estableix la provisionalitat en 3-4 anys. 

- Cal canviar la paraula “barracons” per “mòduls provisionals”. 
- En relació al punt 6 es pot fer un redactat més genèric tot i que l’acord amb el director de centres 

públics del Departament d’Ensenyament és molt concret. 
- Cal crear la Comissió de treball per l‘elaboració dels projectes d’institut escoles. 
 
 
El president del consell explica que la creació dels instituts escola a dues zones de Mataró pel proper 
curs es va aturar perquè en una de les zones no hi estaven d’acord. El director general de centres 
públics en la reunió que va tenir amb l’Alcalde és va comprometre a la creació d’un institut escola 
pel curs 2018-19 i en la creació de comissions de treball. La concreció d’aquest acord ens ha 
d’arribar per escrit. A més a més el director general va explicar que el Departament d’Ensenyament 
no vol instituts escola que tinguin 1 línia d’infantil i primària i 2 línies d’ESO perquè diuen que no 
funcionen bé, que els instituts escola que funcionen bé són els que tenen 3 línies d’infantil i primària 
i 3 línies d’ESO.   



 

 
 
 
 
E.M., representant dels directors dels centres concertats: hi ha una incongruència entre el que es vol: 
instituts escola o institut nou? 
 
E.M.M, respon que calen les dues coses perquè en un futur es necessiten 9 línies més d’ESO, per 
l’increment demogràfic però també per la reducció de línies d’ESO a altres instituts que ens aquests 
moments estan massificats. 
 
En relació a la construcció del nou centre de FP, hi ha un debat obert de com ha de ser aquest centre. 
El nou mapa de la FP que s’està estudiant ara també hi tindrà un paper important. 
 
Es llegeix el document amb les modificacions realitzades i es procedeix a la votació. El document 
s’aprova amb 19 vots a favor, 1 vot en contra i 1 abstenció. 
 
 
I sense més temes a tractar, a les 19.40 hores s’aixeca la sessió de la qual, com a secretària estenc 
aquesta acta. 
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