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REUNIÓ INFORMATIVA INSTITUT TORRELLES 
 
DATA:  15.12.2010   16:00 
LLOC:  SALA D’ACTES AJUNTAMENT TORRELLES LLOBREGAT 
 
CONVOCA: DPT. ENSENYAMENT- DRA.GRAL SERVEIS TERRITORIALS 
 
 
ASSISTENTS: 
ENSENYAMENT: Olga Adroher, Inma Colom, Miguel Marqués 
AJUNTAMENT: Glòria Matas, Maribel Galceran, 
AMPA CAN COLL: Sònia Garcia, Sònia Mir 
AMPA SANT MARTÍ: Teresa Sabater, Iolanda Garcia,  
COMISSIO INSTITUT: Cristina Plaza, Carles Segura, Sílvia Llorente, Xavi Costa, 
Fèlix Carnero, Elena Martí, 
ESCOLES: Direcció de CEIP Can Coll, CEIP Sant Martí i IES Frederic Mompou 
 
RESUM 
 
La Directora de Serveis Territorials, ens convoca a tots per informar-nos de les 
decisions preses respecte la reclamada ESO a Torrelles.  Reprèn el fil dels 
compromisos pres amb la Comissió per a l’Institut fa mesos i confirma: 
 

• S’ha decidit crear a Torrelles per al curs 2011-2012 una Secció d’Educació 
Secundària (SES), adscrita a l’Institut Frederic Monpou. 

• Això es considera un avançament d’un any respecte el curs que el 
Departament d’Educació considerava “absolutament necessari” (2012-2013) 

• L’Institut arrancarà amb dues línies d’ESO (dos cursos de primer) que vindran 
dels actuals sisens de l’Escola de Sant Martí. 

• Aquesta Secció al proper curs ocuparà espais de l’Escola de Can Coll, amb 
una direcció independent. Es treballarà els propers mesos per estudiar i 
garantir la millor convivència dels dos centres / dues direccions a les 
instal·lacions de Can Coll.  

• S’informa la pre-inscripció d’ESO que s’inicia el 2 de febrer s’haurà escollit al/a 
la director/a e i es té la voluntat que presenti el seu pla de treball directiu i les 
línies pedagògiques als pares i mares  de Torrelles.  

• La plantilla prevista d’assignar per als dos grups de primer serà de 6 a 6,5 
professors, dedicats al nou Centre SES (inicialment no itinerants) La resta de 
personal no docent , encara estava pendent, no es descartava de decidir 
potencials sinèrgies amb Can Coll sempre que no perjudiqui a l’escola  

• Aquesta proposta és ja ferma atès que està inclosa en la planificació 
educativa del curs 2011-2012 i no està subjecte a ratificació pel nou govern de 
la Generalitat. 

• L’Ajuntament compromet la cessió de terrenys municipals al voltant del centre 
en cas que en un futur fossin necessàries instal·lacions provisionals per 
endarreriment en  el procés de construcció de l’edifici definitiu . 
(específicament, es parla de l’aparcament de Can Coll)  

 
Davant preguntes diverses dels assistents, també ens confirmen: 
 



2 de 2 

• No hi ha calendari per a l’acord de govern que doti pressupostàriament la 
construcció del nou edifici del SES. Per tant, la creació de la Secció no 
assegura la construcció de l’edifici de manera immediata, tot i que la  Sra. 
Olga Adroher valora que és un inici important de cara a la seva aprovació, ja 
que és més fàcil aconseguir-la un cop hi hagi una base de grups ja ferma 
instituïda a Torrelles. 

• Addicionalment, es menciona que hi ha un retràs important entre els acords de 
govern firmats i les seves execucions (en concret es comenta un 
endarrerriment de centres d’uns dos anys) 

• Tot plegat porta a un escenari realista on l’ESO haurà de romandre a les 
instal·lacions de Can Coll al menys dos cursos, el que provoca preocupació 
tant en la Direcció del Centre com entre els pares que temen que s’eternitzi la 
convivència en detriment de tos dos centres. La Direcció no vol comprometre 
en cap cas res més enllà del proper curs, ja que la situació és incerta en 
aquests moments i el calendari només es definirà un cop hi hagi la dotació 
pressupostària. Es garanteix que hi haurà ESO continuada a Torrelles sigui 
quina sigui la instal·lació que l’aculli, inclosos mòduls a l’aparcament o 
terrenys annexes (mai al terreny cedit on es desenvoluparà l’obra) o d’altres 
solucions. 

• La construcció no està planificada per fases en aquest moment, sinó d’una 
tirada. 

• No es contempla la possibilitat que alumnes actuals de primer d’ESO al 
Frederic Mompou tornin a Torrelles, tant per pressupost de professorat, com 
per problema d’espais i gestió d’optatives. 

• Des del proper curs, Can Coll i Sant Martí seran centres adscrits (és a dir, que 
els alumnes tenen dret a plaça directe) al nou IES pel que fa a primer curs. Si 
algun alumne desitgés anar a Sant Vicençs funcionarà pel barem de punts i 
llista de vacants un cop adjudicats els adscrits. En cap cas es tindria dret a 
beca de transport i menjador.  

• La rati actual a ESO és de 30 i fins a 33 alumnes per aula. Actualment hi  ha 
67 alumnes a sisé.  

 
Per part de l’Ajuntament, també s’informa que la situació legal dels terrenys cedits 
per a la construcció de l’Institut no és un handicap per a l’acord de govern que 
doti l’institut, ja que la cessió està formalment feta. A més, s’està enllestint una 
modificació parcial del pla general que es preveu que es presenti al febrer i rebi 
l’aprovació d’urbanisme en els mesos següents.  
 
La Inspectora, Inma Colom informa que la proposta del departament és que 
l’equip directiu surti del Frederic Mompou, de manera que hi hagi una certa 
continuïtat de projecte pels alumnes que surtin de l’ESO de Torrelles i facin 
batxillerat o formació professional en l’Institut Frederic Monpou. Tan mateix 
informa que, en qualsevol cas, es constitueix una comissió d’avaluació de 
projectes presentats pel aspirants a la direcció del SES, a fi de triar entre més 
d’una opció si s’escau. En aquesta comissió participaran representants dels pares 
i mares, de l’ajuntament i els directors de les escoles de Torrelles.  

 


