ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D'EDUCACIÓ D'INCA
Número de la sessió: 1/2016
Data: 13/12/2016
Horari: de les 19.30 a les 21.10 h
Lloc: sala de conferències del Claustre de Sant Domingo
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 16 DE
DESEMBRE DE 2014
2. INFORMACIÓ SOBRE LA RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
D’INCA
3. INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM
DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES FAMÍLIES D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES
DE TEXT O MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2016/2017
4. INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES CORRESPONENTS A CENTRES EDUCATIUS
PÚBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D'INCA
5. INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUTS PER
COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A
ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2016
6. INFORMACIONS DIVERSES
7. PRECS I PREGUNTES
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Hi assisteixen:
• Sra. Alice Weber, vicepresidenta.
• Sra. Joana Coli Corró, tècnica de Cultura i
Educació municipal.
• Sr. Marcel·lí Minaya Thorell, director de
l'EMMAT.
• Sr. Antoni Capó Siquier, en representació de
la direcció del CEIP Ponent.
• Sra Margalida Rosselló, directora del CEIP
Llevant.
• Sr. Pere A. Mulet Homs, director del CEIP
Miquel Duran i Saurina.
• Sra. Francisca Jofre Munar, directora del
Col·legi Beat Ramon Llull.
• Sra. Francisca Frontera, directora del
Col·legi Sant Vicenç de Paül.
• Sr. Nadal Crespí Bestard, en representació
de la direcció del Col·legi Sant Tomàs
d'Aquino.
• Sra. Jero M. Planas, directora del Col·legi La
Salle.
• Sra. Mabel García, en representació de la
direcció de l’IES Berenguer d’Anoia.
• Sr. Francesc Soler, director de l'IES Pau
Casesnoves.
• Sra. Fina Palau, en representació de la
direcció del CEPA Francesc de Borja Moll.
• Sra. Laura Martorell, representant de pares
(APIMA Miquel Duran).
• Sra. Catalina Vallespir, representant de
pares (APIMA IES Pau Casesnoves).
• Sra. Trinidad Arenas, representant de pares
(APIMA Bt. Ramon Llull).
• Sra. M. Luz Fernàndez (APIMA St. Vicenç de
Paül).
• Sra. Joana Ma Martorell, representant del
professorat de primària (CEIP Llevant).
• Sra. Catalina Isabel Navarro, representant
del professorat d’educació infantil (CEIP
Ponent).
• Sra. Catalina Ramón, representant del
professorat d’educació infantil (CEIP
Llevant).
• Sr. Pedro Rodríguez Burguera, representant
d’alumnes de secundària (Col·legi Bt.
Ramon Llull)
• Sr. Jaume Femenias, representant del
personal no docent (CEIP Miquel Duran).

•
•

Sr. Pep Bernat Sánchez Moner, representant
Conselleria d’Educació i Universitat.
Sra. Maria Quetglas, representant de la
Conselleria d’Educació i Universitat (Oficina
d’Escolarització).

Hi assisteixen en qualitat de convidats:
• Sra. Rosa M. Tarragó Llobera, regidora del
grup polític del PP a l'Ajuntament d'Inca.
• Sra. Antònia Sabater, regidora del grup
polític del PSIB-PSOE a l’Ajuntament d’Inca.
• Sr. Antoni Rodríguez Mir, regidor del grup
polític MES a l’Ajuntament d’Inca.
• Sr. Gregori Ferrà, regidor del grup polític del
PI a l’Ajuntament d’Inca (s’incorpora en el
moment en què s’indica a l’acta).
• Sra. Elena Carlos, mediadora cultural de
l'Ajuntament d'Inca.
No hi assisteixen:
• Sra. Susana Pàramo, coordinadora del CEI
Toninaina.
• Sra. Amparo Sàez, directora del Col·legi
Pureza de María.
• Sr. Miquel Miralles, directora del Col·legi
Beata Francinaina Cirer.
• Sra. Clàudia Bauzà Nicolay, directora del
CEE Joan XXIII.
• Sr. Misael Ruiz, director de l'Escola Oficial
d'Idiomes d'Inca.
• Sr./a. Representant del professorat de
secundària (IES Berenguer d’Anoia).
• Sr./a. Representant del professorat de
secundària (IES Pau Casesnoves).
• Sr./a. Representant d’alumnes de secundària
(IES Berenguer d’Anoia) (2).
• Sr./a. Representant d’alumnes de secundària
(IES Pau Casesnoves) (2).
• Sr./a. Representant de les entitats
d’educació en el lleure (S’Estel).
• Sr. Antoni Serra, representant de les AAVV
del municipi (es Blanquer).
• Sr/a. Representant de les escoles
d’educació infantil privades (Escoleta Blau
Cel)
• Sr. Pere Pol, Representant de l’STEI.
Actua de secretària:
• Sra. Joana Coli Corró, tècnica de Cultura i
Educació de l’Ajuntament d’Inca.
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Abans de passar a tractar els punt de l’ordre del dia, la Sra. Vicepresidenta dóna la benvinguda i les gràcies als
assistents, es disculpa pel retard en la primera convocatòria del Consell Municipal d’Educació (CME a partir d’ara)
d’aquesta legislatura i explica la seva intenció de convocar-lo ordinàriament un cop a l’inici del curs escolar i una
altra a la seva finalització. Es mostra oberta a rebre propostes per incloure punts a l’ordre del dia i així alimentar el
CME per tal de donar-li impuls i suport.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DIA 16 DE DESEMBRE DE
2014
La Sra. Vicepresidenta sotmet a votació l'Acta de dia 16 de desembre de 2014, que s'aprova amb catorze vots a
favor i cinc abstencions.
2. INFORMACIÓ SOBRE LA RENOVACIÓ DE MEMBRES DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ D’INCA
La Sra. Coli explica als assistents com, d’acord amb les disposicions generals i el Reglament del CME, existeixen
membres de ple dret del Consell i d’altres que ho són, que hi assisteixen en qualitat de convidats o d’assessors.
Es comenta també que hi ha vocals que ho són pel seu càrrec (com per exemple els directors de centres
educatius) i d’altres que es renoven cada dos anys (com per exemple els representants de pares o del
professorat).
3. INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES FAMÍLIES D'INCA PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT O
MATERIAL SUBSTITUTORI CORRESPONENT AL CURS ESCOLAR 2016/2017
La Sra. Coli exposa als assistents un resum de les dades de la convocatòria:
Nre. de sol·licituds:
Nre. d’alumnes:

291 (inicial)
467 (inicial)

Nre. de beneficiaris:
Nre. d’alumnes beneficiaris:

222 (dades definitives)
351 (dades definitives)

Partida pressupostària:
Import inicial:
Adjudicat:
Justificat

60.000 euros
59.996,44 euros
44.438,59 euros

4. INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A
ASSOCIACIONS DE MARES I PARES D'ALUMNES CORRESPONENTS A CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS
D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA D'INCA
La Sra. Coli comenta als assistents un resum de les dades de la convocatòria:
Nre. de sol·licituds:
Adjudicat:
Partida pressupostària:
Import inicial:
Adjudicat:
Justificat:

2 (APIMA CEIP Llevant i APIMA CEIP Ponent)
1 (APIMA CEIP Llevant)
(APIMA CEIP Ponent, denegada/fora de termini)
9.000 euros
2.700 euros
2.700 euros
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5. INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA PER LA QUAL ES CONVOQUEN AJUTS PER
COMPLEMENTAR LES BEQUES DEL PROGRAMA EUROPEU DE MOBILITAT ERASMUS+, PER A
ESTUDIANTS D'INCA AL LLARG DE L'ANY 2016
La Sra. Coli facilita als assistents un resum de les dades de la convocatòria:
Nre. de sol·licituds:
Adjudicat:

6
6

Partida pressupostària:
Import inicial:
Adjudicat:
Justificat:

2.500 euros
2.476 euros
977,40 euros

6. INFORMACIONS DIVERSES
La Sra. Vicepresidenta informa que recentment varen tenir lloc a Palma les Jornades sobre el Mapa Escolar, que
comptaren amb la participació de l’Ajuntament d’Inca, qui va aportar la seva experiència al llarg dels darrers dos
cursos en el repartiment equitatiu de l’alumnat al llarg del procés d’escolarització. Es treballà sobre les
experiències de Manacor, sa Pobla i Inca per tal de poder fer extensiva l’experiència a altres municipis de
Mallorca. Comenta que hi explicà que cal tenir present que la idiosincràsia de cada municipi marca molt el
funcionament del programa. Exposa que en un primer moment des de l’Ajuntament es treballa amb les dades del
Padró municipal d’habitants i les dades sobre possibles reagrupaments familiars per poder fer una previsió dels
alumnes que sol·licitaran plaça escolar a 4 anys a Inca per al proper curs escolar. Amb coordinació amb l’Oficina
d’Escolarització es treballa per aconseguir unes millors ràtios a les aules, tant quantitativament com qualitativa, i
que s’ha de tenir també present que a l’inici del curs escolar el Padró pot anar variant.
La Sra. Vicepresidenta dóna l’enhorabona a la comunitat educativa per com ha començat el curs escolar i els
encoratja a seguir treballant .
La Sra. Vicepresidenta explica que des de l’Àrea d’Educació el passat mes de gener es va remetre una carta a
totes les famílies d’Inca que comptaven amb infants nascuts al 20112, per tal de detectar la manca de
coneixements per part d’aquests infants de les dues o d’alguna de les llengües oficials a la nostra comunitat
(català i castellà). Posteriorment la Sra. Coli, tècnica d’Educació de l’Ajuntament, va realitzar entrevistes personals
amb les famílies que es trobaven en aquests casos per tal de deixar constància d’aquest fet de cara al procés
d’escolarització de l’infant. Indica que la dita tasca possibilita detectar també algunes problemàtiques que d’altra
forma, en el cas d’infants que no havien estat escolaritzats, no es detecta fins que no són al centre educatiu, i
permet una distribució més equitativa de l’alumnat en vistes al procés d’escolarització.
En aquesta línia, informa que es preveu posar en funcionament una aula d’acollida, que amb un funcionament
temporal s’ubicaria a l’edifici del CEI Toninaina, i que en col·laboració amb l’EAP i l’EOEP permetria detectar
possibles problemàtiques abans que els infants arribassin a l’aula. Exposa que l’objectiu principal d’aquesta aula
d’acollida seria l’apropament dels infants i de les seves famílies al sistema escolar de la comunitat, que faria
menys dificultós i més operatiu per a tota la comunitat educativa l’ingrés de nous alumnes de 4 anys que mai han
estat escolaritzats, especialment per a aquells que provenen d’altres cultures i realitats.
La Sra. Rosselló, directora del CEIP Llevant, exposa que s’ha avançat molt en aquest aspecte.
La Sra. Vicepresidenta explica als presents el programa de Reforç Escolar: comenta que el curs passat va ser el
primer any que es va implantar, que va tenir una durada de 6 mesos, que comptava amb dos mestres i anava
adreçat a alumnes de 1r d’ESO. Esmenta que hi participaren un total de 71 alumnes dels diferents centres
educatius d’Inca i que tots havien d’estar empadronats a la ciutat. Comenta que al programa es treballaren les
assignatures instrumentals català, castellà i matemàtiques, sempre en contacte amb els tutors dels centres. Cal
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assenyalar que una part important del personal és aportada pel SOIB amb un conveni amb l’Àrea de Formació i
que tant l’Ajuntament com els centres educatius valoraren molt positivament l’experiència del curs passat.
Pel que fa al curs actual, cal destacar que hi tornen a participar pràcticament tots els centres educatius del
municipi i que s’ha ampliat l’oferta a 1r i a 2n d’ESO. Informa que el programa s’ha iniciat amb 84 alumnes, nombre
que possiblement es podrà ampliar, vist que existeix un projecte per reforçar-lo amb 3 mestres més i allargar la
durada per poder cobrir també els mesos d’estiu.
La Sra. Vicepresidenta comenta que el proper dia 21 de desembre a les 19 h al Claustre de Sant Domingo es
lliuren els premis del XLVIII Concurs de Targetes de Nadal.
La Sra. Vicepresidenta explica que el tradicional betlem que elaboren els centres escolars i s’instal·la a l’entrada
de l’Ajuntament a l’edifici de la plaça d’Espanya serà coordinat enguany pel mateix artista que ho va fer l’any
passat, el Sr. Antoni Andreu, i que es treballarà el tema de Síria com a concepte solidari. Informa que el betlem
s’inaugurarà el proper dia 20 de desembre a les 11 h i que al llarg de l’acte un representant de cada centre
educatiu llegirà un petit text.
La Sra. Vicepresidenta exposa el programa PISE: programa d’escolarització compartida institut/empresa, adreçat
a alumnes de 14 a 16 anys que presenten problemes d’adaptació als centres. Comenta que a Inca també es
compta amb el programa ALTER, que presenta algunes similituds amb el PISE; el dit programa oferirà 3 o 4
places i, malgrat tot, pensa que a Inca caldria oferir més places d’aquest perfil. Assenyala que la proposta va
sorgir dels orientadors dels IES i l’Ajuntament hi aporta el tècnic educatiu.
(Quan són les 19.35 h el Sr. Ferrà s’incorpora a la sessió.)
La Sra. Vicepresidenta cedeix la paraula al Sr. Rodríguez, regidor de Cultura, qui explicarà les activitats i els
programes adreçats que té previstos l’Àrea de Cultura per a la setmana de Sant Jordi: conferències de poesia,
realització de banderoles amb material reciclat per part de l’IES Berenguer d’Anoia, cursos de creació literària,
taller de lectura i escriptura, com treballar les rondalles, intercanvi de llibres 2 per 1, etc., antic fons biblioteca de
Crist Rei, «Inca, la ciutat dels relats».
El Sr. Rodríguez, representant del grup polític MES a l’Ajuntament d’Inca, comenta que en breu se celebrarà una
reunió a l’Àrea de Cultura amb tots els centres educatius per tractar el tema i diu que està obert a rebre idees i
propostes per part d’aquests.
7. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Carlos, mediadora cultural del Serveis Socials, explica el projecte d’apadrinament de cartes de Reis que
s’està treballant al departament municipal de Serveis Socials. Comenta que amb la dita iniciativa es podran fer
realitat les cartes de Reis d’infants del municipi que per motius econòmics no es poden dur endavant; hi col·labora
l’empresa local Juguettos i ja es tenen unes 44 cartes.
El Sr. Mulet, director del CEIP Miquel Duran i Saurina, dóna l’enhorabona per la feina feta a l’Ajuntament d’Inca
des d’Educació i expressa la seva preocupació pels terrenys que l’Ajuntament d’Inca ha de cedir a la Conselleria
d’Educació i Universitat per als nous centres públics, creu que els col·legis han fet esforços, però que, malgrat tot,
la població creix i els centres educatius estan a vessar. Comenta que ja fa anys que se’n parla i opina que cal fer
un esforç per cedir ja els terrenys a la Conselleria, s’ha de poder planificar amb temps. Considera inadmissible
que la Conselleria pugui argumentar que encara no té cedits els terrenys per part de l’Ajuntament i creu que la
mancança no és només a infantil i primària, sinó que també cal un nou IES, li agradaria que el CME es
pronunciàs al respecte. Explica que té por del procés d’escolarització, ja que Inca exerceix un efecte de crida a la
zona del Raiguer de Mallorca.
La Sra. Rosselló afirma que, encara que se cedeixin ja els terrenys, el problema és que la construcció d’un nou
centre tardaria dos anys, i que mentrestant s’han d’evitar els «barracons».
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El Sr. Mulet afirma que la idea dels «barracons» volteja sobre la comunitat educativa d’Inca.
La Sra. Vicepresidenta comenta que aquest CME és l’espai municipal per parlar de les preocupacions de la
comunitat educativa d’Inca.
El Sr. Mulet es demana com es col·locaran per al proper curs 373 nins de 4 anys, 94 dels quals són
extracomunitaris i 55 d’ells tenen germans, segons el Padró municipal.
La Sra. Maria Quetglas, de l’Oficina d’Escolarització d’Inca, respon que a 4 t d’infantil per al curs vinent hi ha
vacants.
La Sra. Vicepresidenta comenta que el Padró municipal d’habitants és un element viu que pot pujar o baixar, que
cal tenir-ho en compte.
El Sr. Mulet respon que amb les dades de les quals es disposa actualment les ràtios ja parteixen molt altes.
La Sra. Vicepresidenta respon que, si ara mateix fossin al mes de juny, a 3 anys serien 24 o 25 infants per aula.
La Sra. Martorell, representant de pares, recorda que els alumnes que van arribant al llarg del curs també van
augmentant la ràtio.
La Sra. Vicepresidenta explica que, en tot cas, es pot convocar una altra sessió del CME per Pasqua o quan es
consideri més adient.
El Sr. Mulet diu que la solució passa per un nou centre a Inca.
El Sr. Rodríguez comenta que la resposta de la Conselleria d’Educació i Universitat dient que l’Ajuntament d’Inca
encara no ha cedit els terrenys és una excusa, perquè hi ha hagut diferents reunions entre l’Ajuntament i la
Conselleria, i que s’ha tractat el tema.
El Sr. Mulet exposa que precisament, per deixar d’alimentar aquesta excusa, s’ha d’oferir ja un solar, atès que qui
té el problema és la població d’Inca.
La Sra. Vicepresidenta respon que treballarà en aquest sentit.
La Sra. Jofre, directora del Col·legi Beat Ramon Llull, explica que la Conselleria ha retornat al seu centre educatiu
una unitat escolar que inicialment s’havia anul·lat, i aclareix que no era una unitat de nova creació.
La Sra. Maria Quetglas confirma el que ha explicat la Sra. Jofre.
La Sra. García, representant de la direcció de l’IES Berenguer d’Anoia, afirma que al seu centre també es
tragueren grups, en concret a batxillerat, que després s’han tornat a implantar. Tot i això, comenta que les ràtios
continuen molt altes al centre, que les aules prefabricades són de segona mà, que manquen espais de qualitat i
que a 2n hi ha grups amb 37 alumnes.
El Sr. Mulet demana si a dia 1 o 2 de setembre es podrien saber els dies festius locals de l’any vinent.
La Sra. Vicepresidenta respon que se sabran per a l’any vinent.
I, sense més assumptes per tractar, la Sra. Vicepresidenta aixeca la sessió quan són les 21.10 h, de la qual
s'estén aquesta acta.
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