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MEMBRES DE PLE DRET      

COGNOMS I NOM SECTOR    

AROCA MAYA, ANA MARIA MEMBRES DEL PLE X   

ÀVILA MARGARIT, ORIOL DIRECTORS/ES X   

BAQUÉS CABALLÉ, OLGA PROFESSORAT   X 

BATET DURAN, MERCÈ DIRECTORS/ES   X 

BONEU CASTELLS, JOSEP M. SINDICATS PROFESSORAT   X 

CALPE IBÁÑEZ, JORDI PAS   X 

CASALS BOSOM, PILAR DIRECTORS/ES X   

CASALS MATA, JOAN RAMON PRESIDENT  X  

CASTELLVÍ SEGURA, GEMMA SECRETARIA X   

CERVELLÓ TORRELLA, JOSEP M. SINDICATS PROFESSORAT X   

CLAVERO VILLAREJO, TAMARA PARES/MARES X   

CORREDERA REBULÀ, GERARD PARES/MARES X   

DE ALCÁZAR FABREGAT, JOSEP LLUÍS SINDICATS PROFESSORAT X   

FERNÁNDEZ ABÓS, JÚLIA MEMBRES DEL PLE   X 

FISAS OLLÉ, TERESA DIRECTORS/ES  X  

GARCIA CARRASCO, FRANCISCO JOSÉ MEMBRES DEL PLE   X 

GARCIA NICOLÁS, SILVIA SINDICATS PAS   X 

GRAELLS JUANÓS, RAMON DIRECTORS/ES X   

GUÀRDIA MEYA, MERCÈ PROFESSORAT    X 

LARA FERNÁNDEZ, JOANA DIRECTORS/ES X   

LAPEYRA FARRÉ, MONTSERRAT DIRECTORS/ES X   

MADORELL COLOMINA, CARME MEMBRES DEL PLE X   

MOLNER VENTURA, NATALIA PARES/MARES X   

MOURIÑO FONT, MONTSERRAT DIRECTORS/ES X   

MUNT GUTIÉRREZ, LAURA MEMBRES DEL PLE   X 

OLIAS GARCIA, SORAYA PROFESSORAT X   

ORDÓÑEZ NAVARRO, SERGIO SINDICATS PROFESSORAT   X 

PELLICER PINTADO, OLGA DIRECTORS/ES X   

PÉREZ ARCAS, JUAN AMPA X   

PINYOL PUIGMARTÍ, ROSA MARIA DIRECTORS/ES   X 

PUIGGARÍ TROYANO, JOSEP M. MEMBRES DEL PLE   X 

RAVENTÓS GALCERAN, MARINA AMPA   X 

REVERTE ORTS, SUSANA AMPA X   

RODRÍGUEZ ESCOBEDO, ISAAC AMPA X   

RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, CARME PAS   X 

RODRÍGUEZ PASCUAL, XAVIER TITULARS X   

SUÁREZ ROVIRA, EDUARD VICEPRESIDENT X   

ZAMORA, ANA PROFESSORAT X   
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* Hi assisteixen els següents membres del CEM: 

Sessió ordinària del dia 12 de juliol de 2018 

  

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
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MEMBRES CONVIDATS      

BUSQUET BERNAUS, ELISABET PROFESSORAT   X 

CANET IGNÉS, SUSANA FAPAC X   

CARULLA FALCÓ, MONTSERRAT PROFESSORAT   X 

GARDEÑES MULLET, FÀTIMA PROFESSORAT   X 

GERICÓ CID, ESTHER AMPA   X 

HERNÁNDEZ FRESNO, ELENA PARES/MARES X   

IZQUIERDO CAMÓN, MANUEL DIRECTORS/ES   X 

LEAL PARREÑO, MONTSERRAT PARES/MARES X   

LLAMAS LÓPEZ, VANESSA DIRECTORS/ES   X 

LLOP CASAMADA, NÚRIA PARES/MARES   X 

MÁRQUEZ PUERTA, MIQUEL CAMP D’APRENENTATGE    X 

MERCIER MESTRE, ELISABET PAS   X 

MIQUEL ALMIRALL, M. ENGRÀCIA CAMP D’APRENENTATGE X   

PAZ PENCHE, XAVI MEMBRES DEL PLE X   

PÉREZ PÉREZ, NÚRIA PROFESSORAT X   

PI BASOLAS, MONTSERRAT DIRECTORS/ES X   

QUERIDO RODRÍGUEZ, MARIBEL AMPA   X 

ROCA BALASCH, MARTA DIRECTORS/ES   X 

ROGER ACEMAR, FERRAN PARES/MARES   X 

ROSELLÓ RIERA, NEUS PARES/MARES   X 

ROVIRA SALES, BLANCA ROSA DIRECTORS/ES X   

RUIZ MOLINA, MONTSERRAT PARES/MARES X   

SOUZA BANDEIRA, FERNANDA PARES/MARES   X 

TUSET, ROSA PROFESSORAT   X 

ALTRES PERSONES ASSISTENTS    X 

VILANOVA PRATS, MIREIA CAP NEGOCIAT D’EDUCACIÓ X   

IBAÑEZ COMA, JOSEP CAP SECCIÓ SOCIOCULTURAL X   

GARCIA, AINOA MEMBRES DEL PLE X   

GUILLEN, SÍLVIA PRESIDENTA ASP X   

     

 
 
Es lliura als assistents diferents documents: un document amb l’estat i evolució de les 
preinscripcions a les escoles bressol municipals i la sol·licitud d’autorització per la 
publicitat de les dades personals dels membres del Consell Escolar Municipal perquè 
puguin aparèixer a les actes aprovades, en base a la Llei de Transparència. 
 
Les actes penjades al web, anteriors a la sessió d’avui s’hauran d’anonimitzar. 

 

Desenvolupament de la sessió 
 
L’alcalde i el regidor donen la benvinguda als assistents.  
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1. Aprovació de l’acta del dia 5 de març de 2018 
 

Hi ha una esmena de la directora del col·legi Manyanet, que vol especificar que va fer 
una referència a la “declaració Universal dels Drets Humans i al Pacte Internacional de 
Drets Civils i Polítics quan es referia al dret  dels pares a escollir el tipus d'ensenyament i 
a la possibilitat que els centres escolars no siguin únicament de titularitat  de 
l'administració”. 
 
L’alcalde pregunta si hi ha més esmenes en l’acta, i com que no n’hi ha, s’aprova 
definitivament. 

 
2. Informació sobre el procés de preinscripció i matrícula a diverses etapes 

educatives. 
 

2.1. Escoles Bressol 
 
Veiem tres quadres de preinscripció i matrícula.  El primer correspon a la preinscripció 
amb l’oferta inicial aprovada, el següent sense reducció de ràtio i el darrer és el quadre 
de matrícula a data 15/06. S’observa que hi ha dues vacants a la Traca, que s’han ofert a 
totes les famílies en llista d’espera al Rodó i el Molí. Totes hi han renunciat. Finalment 
aquestes dues vacants s’han omplert amb preinscripcions fora de termini. 

 
PRIMERES OPCIONS PREINSCRIPCIÓ 18-19 - Dins de termini 11/05/2018 - OFERTA INICIAL APROVADA 

Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals

El Molí 8 0 8 8 0 12 8 4 19 -15 38 21 17 20 -3

El Rodó 24 0 24 37 -13 38 26 12 21 -9

La Traca 8 0 8 10 -2 36 8 28 22 6 38 32 6 11 -5

TOTAL 16 16 18 -2 72 16 56 78 -22 114 79 35 52 -17

PRIMERES OPCIONS PREINSCRIPCIÓ 18-19 - Dins de termini 11/05/2018 - OFERTA FINAL Sense reducció de ràtio

0 anys 1 any 2 anys

Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals

El Molí 8 0 8 8 0 13 8 5 19 -14 40 21 19 20 -1

El Rodó 26 0 26 37 -11 40 26 14 21 -7

La Traca 8 0 8 10 -2 39 8 31 22 9 40 32 8 11 -3

TOTAL 16 16 18 -2 78 16 62 78 -16 120 79 41 52 -11

MATRÍCULA  CONFIRMADA a 15/06/2018

0 anys 1 any 2 anys

Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals Places

places 

ocupades oferta preinsc

Vacants 

finals

El Molí 8 0 8 8 0 13 8 5 19 -5 40 21 19 20 -1

El Rodó 26 0 26 37 -5 40 26 14 21 -6

La Traca 8 0 8 10 0 39 8 31 22 2 40 32 8 11 -1

TOTAL 16 16 18 0 78 16 62 78 -8 120 79 41 52 -8

0 anys 1 any 2 anys

 
 
 

2.2. Infantil, Primària i ESO 
 

Es faran arribar les dades als membres del CEM, perquè s’ha celebrat una comissió de 
garanties d’admissió unes hores abans del CEM i no s’ha pogut confeccionar el quadre 
amb les dades definitives. 
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Hi ha diferents intervencions demanant que abans de la celebració de la Taula Mixta per 
la planificació del curs 2019-2020, es convoqui la comissió de planificació del CEM per 
preparar i analitzar les dades. Alhora, insistir en la demanda de la reducció de ràtios a 
P3. 
 
La directora del Castell Ciuró exposa la dificultat que representa el tancament d’una línia 
de P3, per la cohesió d’equip i continuïtat del projecte educatiu i recorda el que va passar 
quan fa uns anys es va tancar un P3 al seu centre i després es va haver de tornar a obrir. 
 

2.3. Ensenyaments postobligatoris 
 

La preinscripció de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà ha estat del 14 al 24 de maig 
I la de cicles formatius de grau superior ha estat del 2 al 6 de juliol. 
Els centres encara no tenen disponibles les dades. Les donarem en el proper consell. 

 
2.4. Programes de Formació i Inserció – Pla de Transició al Treball 

 
El PTT es trasllada del Centre Garcia Nieto a l’Espai Jove a partir de setembre, millorant 
espais i instal·lacions. Ara mateix s’estan duent a terme les obres 
 

CURS OFERTA PREINSCRIPCIONS 
Aux. d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 15 27 
Aux. de comerç i atenció al públic 16 14 

 
Els nous espais han permès augmentar en 3 places el servei. Es preveia que serien més, 
però ha canviat la normativa respecte a cursos anteriors, perquè ara es reserva una 
plaça per alumnes amb NEE, que compta per dues. Per altra banda, el curs de cuina 
també té una reducció d’un alumne, perquè fan servir eines perilloses (ganivets) 

 
2.5. Escola de Música 

 

Curs Alumnes 
Iniciació I 24 
Iniciació II 30 
Iniciacio III 24 
Preliminar 27 
1r 24 
2n 24 
3r 20 
4t 16 
5è 18 
6è 18 
7è 21 
Només cant coral 0 
Només orquestra 4 
Total 250 

 
 

Hi ha intervencions reclamant la simplificació del procediment per fer la preinscripció i 
matrícula a l’Escola de Música.  
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La directora de l’Escola, explica que aquest curs s’han sumat diferents aspectes que ho 
han fet més complex però que l’objectiu és millorar de cara el curs vinent. 

 
2.6. Escola d’Adults 

 

La preinscripció de l’Escola d’Adults s’ha dut a terme els dies del 18 al 26 de juny. Ens 
han avançat que en total tenen 216 alumnes preinscrits. 
 
Hi ha diverses intervencions sobre la necessitat de fer més difusió del recurs de 
l’Escola d’Adults atès que s’ha detectat que hi ha força desconeixement de l’oferta 
que disposa. 
 

3. Calendari i dies de lliure disposició 
 

El 12 de juny va sortir publicada al DOGC l’ordre que estableix el calendari escolar del 
curs 18-19.  
L’inici de curs s’estableix per al 12 de setembre i el darrer dia de classes per al 21 de 
juny. 
El períodes de vacances són els següents: 
 
Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019 
Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019 
 
Pel que fa a dies de lliure disposició se n’estableixen 3, però com que un dels festius 
locals (29 de setembre, Sant Miquel), cau en dissabte, se’n pot triar un altre. 
 
La proposta inicial de l’ajuntament va ser la següent: 
 
- Divendres 2 de novembre (Pont Tot Sants) 
- Divendres 7 de desembre (Pont Puríssima) 
- Dilluns 4 de març (Carnestoltes) 
- Divendres 7 de juny (divendres anterior al dilluns de 2a pasqua 
 
Però hi ha hagut escoles que han preferit fer el dilluns després de la Fira (4/2/19) en 
comptes del divendres anterior a segona pasqua. Ha quedat així: 

 
 Div. 2/11/18 Div. 7/12/18 Dill. 4/02/19 Dill. 4/03/19 Div. 7/06/19 

Escola Castell Ciuró x x  x x 

Escola El Palau x x x x  

Escola Estel x x  x x 

Escola  J.M. Madorell x x x x  

Escola L’Alzina x x  x x 

Escola La Sínia x x x x  

Esc. Pont de la Cadena x x x x  

Ins. Bernat el Ferrer x x x x  

Ins. Lluís de Requesens x x  x x 

Col·legi Manyanet M. x x Div. 02/02/19  x 

Col·legi Virolai x x x x  

CFA Rafael Farré x x  x x 

EMM Julià Canals x x  x x 

 
Les Escoles Bressol han escollit el 4 de març. 
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4. Donar compte dels acords de Ple en matèria d’Educació 

 
En primer lloc, en relació al dictamen del CEM en relació al suport al model d’Escola 
Catalana, i en concret al model d’immersió lingüística, hem rebut resposta de la FAPAES, 
que diu que s’adhereix al nostre dictamen i demana que donem compte al proper consell 
 
Ple de març 
 
Moció del grup municipal Molins Camina sobre la reducció de ràtios i el no tancament de 
línies educatives públiques 
 
Ple d’abril 
 
Moció del grup municipal d’ERC, en nom del Fòrum social del Baix Llobregat i en defensa 
de les línies de P3 
 
Ple de maig 
 
Moció de suport al professorat de l’INS El Palau de Sant Andreu de la Barca que 
presenta Crida a la Solidaritat 
 

5. Reglament ús social de centres 
 
El Reglament d’ús social s’està revisant. 
El mes de juny es va enviar un correu als usuaris del servei d’ús social per informar-los 
de la intenció de canviar el reglament i de la possibilitat de fer suggeriments o propostes 
de millora. Aquests suggeriments s’havien de fer a través de la pàgina web (a consulta 
pública prèvia, segons reglamenta la llei de transparència i participació) 
 
https://www.molinsderei.cat/lajuntament/informacio-institucional/consulta-publica-previa 

 
Com a membres del Consell Escolar Municipal, els hem avançat l’esborrany de 
reglament i s’obre el període per suggerir esmenes.  

 
6. Seguiment de les inversions a les escoles 

 
El regidor fa una lectura de les inversions previstes per al 2018: 

 

Escola Castell Ciuró 

Modificació pati per evitar bassals quan plou 

Programador calefacció escola 

Sectorització plantes, posar vàlvules, canviar bomba infantil 

Neteja filtres i altres posta a punt calefacció edifici infantil 

Escola El Palau 

Pintar la biblioteca / Paret sota balcó / paret "Cal Barba" 

Plantació arbres pati 

Reparació ascensor 

Reparació humitats planta semisoterrani 

Millores de pintura en biblioteca i altres 

https://www.molinsderei.cat/lajuntament/informacio-institucional/consulta-publica-previa
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Escola Estel 

Obres millora menjador 

Pintar aules i repassar parets tota l'escola 

Posar xarxa anticoloms balcons 

Tapar amb xarxa forats per o entren els coloms 

Escola Josep Mª Madorell 

Augmentar bomba calefacció i canviar vas expansió (classes 5è i 6è) 

Millores baixa tensió segons actes d'inspecció 

Pintura passadissos 

Escola L'Alzina 

Acabar de pintar resta escola 

Reforma recollida aigua pati 

Solució embussos menjador 

Tractament humitats teulada 

Vàlvula seguretat cuina i neteja campana cuina 

Escola Pont de la Cadena 

Pintar aules escoles 

Canviar portes menjador 

EBM El Rodó 

Canviar l'enllumenat actual per LEDS (material) 

PTT – Espai Jove 

Adaptació espais per al PTT 

Col·locar nous endolls sala informàtica 

Mobiliari nou 

EBM La Traca 

Posar una tapa al pati per embús cuina 

Canviar bombes dipòsit pati 

Nova porta d'emergència 

  
Es produeixen un seguit d’intervencions, per part d’algunes direccions, manifestant 

 disconformitat, especialment en la pintura de les escoles Estel i Pont de la Cadena. 
 
 S’obre un debat sobre la responsabilitat sobre els temes de manteniment i les inversions. 
 Aquestes li correspondrien a la Generalitat però atès que no es fan, en molts casos, les 
 acaba assumint l’Ajuntament amb un pressupost limitat. 

 
7. Informació sobre les subvencions per a la socialització 

 
El mes de febrer es van aprovar les bases de subvencions de l’Ajuntament. En el seu 
annex V es podien trobar les bases específiques de les subvencions a la socialització i la 
compra de materials escolars. Com sempre aquesta subvenció està destinada a les 
Escoles o AMPA, segons qui gestioni aquestes adquisicions  
 
Està en procés d’aprovació la convocatòria específica. 
 
Enguany, s’ha simplificat el procediment i es podrà conèixer d’antuvi l’import de cada 
centre. Es passa de 6 trams per diferents conceptes a 2 únics trams: un fix, per comprar 
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material de biblioteca, materials de classe o biblioteques, per un import de 800 € i un tram 
variable, en funció del número d’alumnes matriculats a cada curs (entre 700 i 1700 euros 
aproximadament). 
Els imports totals destinats són: 
 

TRAMS CRITERIS D'ATORGAMENT IMPORT 

1 Subvenció per a llibres i materials per a biblioteques i aules. 7.200,00 € 

2 Subvenció per llibres i materials socialitzats 10.300,00€ 

 TOTAL 17.500,00 € 

 
El curs anterior es van destinar 15.000 €. 

 
8. Informació sobre les beques per estudis postobligatoris  

 
Està previst aprovar en el Ple de juliol les bases i la convocatòria per a les beques 
d’estudis postobligatoris. Aquestes bases ja servirien per a tots els cursos i només caldrà 
aprovar la convocatòria corresponent.  A les bases no hi ha diferències significatives 
respecte a altres anys. El que sí ha canviat és l’import total, que s’ha reduït a 5.000 € ja 
que cap any s’ha gastat més d’aquest import. D’aquesta manera, els 5000 € estalviats 
s’han pogut repartir entre les AMPA (la seva subvenció ha pujat de 500 e a 800  € i s’ha 
pogut augmentar també la subvenció per socialització. 

 
9. Informació sobre la col·laboració amb l’FP Dual 

 
Formació professional en alternança DUAL 
 

Combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat de l’alumnat en 
l’empresa. Comporta el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per 
l’alumnat en l’activitat durant l’estada a l’empresa, en qualitat de treballador assalariat, 
becari o voluntari. 
 
L’Ajuntament col·labora amb aquesta modalitat amb els instituts Bernat el Ferrer i 
Gabriela Mistral de Sant Vicenç dels Horts, en el marc del conveni que es signarà en 
breu, pel període 2018-2022. 
 
Amb el Bernat el Ferrer la col·laboració es farà amb: 

 el cicle formatiu superior d’Automatització i Robòtica Industrial 

 el cicle formatiu superior d’Administració de Sistemes Informàtics  

 el cicle formatiu superior de Desenvolupament d’Aplicacions Web  

 el cicle formatiu superior d’Assistència a la Direcció  

 el cicle formatiu superior d’Administració i Finances  

 el cicle formatiu mitjà de Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.  
 
Amb Gabriela Mistral la col·laboració es farà amb: 

 el cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil.  
 
DUAL pel curs 2018-2019 
 
Els alumnes en règim de formació dual, han de fer 1000 hores de treball a l’empresa, en 
aquest cas, a l’Ajuntament. Aquestes hores es distribueixen proporcionalment en 10 
mesos a raó de 5 hores diàries. Els acords individuals (llocs a desenvolupar la DUAL) es 
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planifiquen en comissió mixta entre l’Ajuntament i l’Institut, abans de l’inici de cada curs 
escolar. 
 
Pel proper curs està previst que s’incorporin 5 alumnes, a través dels acords individuals 
a:  

- 1 alumne del cicle d’educació infantil a l’Escola Bressol Municipal El Rodó 
- 1 alumne del cicle d’educació infantil a l’Escola Bressol Municipal El Molí 
- 2 alumnes del cicle d’educació infantil a l’Escola Bressol Municipal La Traca 
- 1 alumne del cicle d’administració i finances al negociat de Rendes 

 
Aquesta col·laboració ha d’esdevenir el marc que permeti el retorn mutu entre l’àmbit 
professional i l’àmbit acadèmic. 
 
El director de l’Institut Bernat el Ferrer pren la paraula per agrair a l’Ajuntament la voluntat 
de promoció i col·laboració amb la formació professional. 

 
10. Informació sobre el Pla Educatiu de Vila 

 
El Grup impulsor del Pla Educatiu de Vila es va reunir el dia 2 de juliol, per acabar de 
treballar en l’esborrany del Catàleg d’Activitats i serveis oferts als centres escolars.  
 
Lligat amb això s’ha començat un nou sistema d’avaluació que s’implantarà a partir del 
curs 2018-2019. Ja s’ha fet una reunió amb els directors per avaluar les activitats, i 
s’anirà fent cada final de curs, a partir de les valoracions rebudes per l’eina informàtica. 
 
Per altra banda, també s’ha obert la pàgina web del Pla Educatiu de Vila, on es pot 
consultar tots els documents relacionats amb el Pla i també es pot trobar el catàleg 
d’activitats i serveis a les escoles. Aquest catàleg es pretén com una eina viva, que es 
pugui actualitzar en tot moment. 

 
11. Altres informacions i qüestions sobrevingudes 

 
* Teatre a les escoles 

 
S’ha contactat amb tres empreses per demanar pressupost per engegar el projecte 
“Teatre a les escoles”. Encara no se sap si es podrà estendre a l’ESO, tot i que és la 
intenció. S’oferirà una obra de teatre, música o dansa per cada curs cada any (una 
mateixa obra per cada cicle). 

 
* Projecte Hàbits saludables EMOBIN 

 
Dins del Pla de Salut, l’Ajuntament ha proposat a les escoles la posada en marxa del 
projecte EMOBIN, amb la col·laboració de la Fundació Gasol. 
És un projecte que té en compte 4 aspectes interrelacionats entre sí: esport i activitat 
física, alimentació saludable, benestar emocional i descans. 
El projecte inclourà un estudi dels infants de P3 (inicialment) que anirà ampliant-se 
progressivament. La part d’estudi inclourà amidaments i enquestes d’hàbits a les famílies. 
També hi haurà un part pràctica, que no s’esperarà a tenir resultats per començar a 
treballar. Aquesta part d’acció inclourà tallers als infants i als adults, i es centraran en el 
benestar emocional, sempre llitats amb els altres aspectes. 
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Objectius: 
1) Estudiar la prevalença de sobrepès i obesitat infantil i els estils de vida dels infants de 
3 d’edat i famílies del municipi de Molins de Rei. 

2) Planificar futures estratègies de promoció de la salut en base a l’evidència real 
contrastada mitjançant dades vàlides i fiables 
 
Participants: 269 infants de P3 matriculats a una de les 9 escoles que ofereixen 
educació infantil a Molins de Rei. 

 
* Curs “El curtmetratge a l’aula” 
 

Des de la Biblioteca Pau Vila, especialitzada en cinema, es vol organitzar el curs:  
“El curtmetratge a l’aula” És una proposta de taller de producció audiovisual escolar 
creativa perquè mestres de primària puguin desenvolupar curtmetratges a l’aula amb la 
participació de l’alumnat. 
Durada: 15 hores: 10 hores repartides en 4 sessions de 2,5 hores + 5 hores de 
pràctiques 
Destinataris: Mestres de primària, fins a 20 persones (dues places per centre) 
Calendari: Octubre de 2018 en horari de 17.00 h. a 19.30 h (dies encara per determinar) 
Gratuït i reconeixement pel Departament d’Ensenyament en estudi (inclòs dins del Pla de 
Formació de Zona) 
 

* Dades d’aprovats 
 
Per primer cop es recullen les dades d’aprovats a la selectivitat. A Molins de Rei estem 
molt lleugerament per sobre la mitjana de Catalunya, amb un 96,77 %. Encara no es 
disposa de les notes mitjanes. 
 

RESULTATS PAU 2018 
    

 
Matriculats Batx. Presentats PAU Aprovats PAU % aprovats 

Institut Bernat el Ferrer 67 51 47 92,16% 

Institut Lluís de Requesens 56 41 41 100,00% 

Col·legi Virolai 39 32 32 100,00% 

Total Molins 162 124 120 96,77% 

Catalunya ? 28782 27803 96,60% 
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* Beques anglès 
 

A través de l’acadèmia d’anglès Oxford, amb la col·laboració de l’Ajuntament, s’oferiran 
unes beques per estudiar anglès a alumnat amb dificultats econòmiques 
Aquests alumnes els proposarà la comissió social, formada per Serveis Socials i els 
instituts). 
De moment, s’ha començat per alumnat de 1r i 2n d’ESO, però es considera la 
possibilitat d’estendre-ho a més cursos. 
Tot i que cal acabar de comptar places, de moment es preveu que puguin gaudir de la 
beca 6 alumnes del Lluís de Requesens i 7 del Bernat el Ferrer. 
 

12. Torn obert d’intervencions 
 
La representant de la FAPAC intervé per informar que estan treballant en el tercer decret 
de menjadors escolars, un tema d’interès per tota la comunitat i pel que pot representar 
per millorar aquest servei i que l’accés al mateix acabi sent universal. 
No hi ha més intervencions i es clou la sessió a les 20.30 h. 

Aquesta acta ha estat aprovada definitivament en sessió plenària al Consell 
Escolar Municipal de..... 

 

 

 

        Vist i plau 
Mireia Vilanova Prats    Joan Ramon Casals i Mata 
Secretària accidental del CEM     Alcalde-President del CEM 

 
 
 


