ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE PRATS DE LLUÇANÈS
Data: 3 d’abril de 2014
Hora: 2/4 de 6 de la tarda
Lloc: Sala de Plens -Cal Bach
Hi assisteixen representants dels diferents centres i col·lectius al CEM en nombre i
variació suficient com per garantir-ne el quòrum i representativitat.
Hi assisteixen:
Ø Natàlia Franch, directora de l’Escola Lluçanès.
Ø Anna Vilà, mestra de l’Escola Lluçanès.
Ø Gabriel Tomás, pare de l’Escola Lluçanès.
Ø Ramona Costa, titular Presentació de la Mare de Déu.
Ø Gina Canal, directora Presentació de la Mare de Déu.
Ø Montse Gorchs, mestra Presentació de la Mare de Déu
Ø Lurdes Borralleras, mestra Presentació de la Mare de Déu.
Ø Rosa Besora, mare Presentació de la Mare de Déu.
Ø Eva Molas, mare Presentació de la Mare de Déu.
Ø Dolors Font, mare de l’Institut.
Ø Lluís Forcada, director de l’Institut.
Ø Mariona Font, alumne Institut
Ø Judit Boix, professora Institut
Ø Mercè Viñas, mare de l’Escola Bressol La Pitota.
Ø Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès
Ø Iolanda Roset, mestra de l’Escola Lluçanès.
Ø M.Àngels Vilarrasa, representant del PAS
Ø Josep Sala, pare de l’Institut
Ø Ramon Font Coma, vocal – Ajuntament (grup de l’oposició)
Ø Jordi Batriu, president- Ajuntament
Ø Mercè Perernau, vocal – Ajuntament
Ø Blanca López, representant administració Ajuntament
Ø Irene Palou, representant administració Ajuntament
Absents:
Ø Lurdes Torres, mestra EB La Pitota.
Ø Jordi Bruch, director de l’Escola de Música
Ø M. Carme Roche, directora EB La Pitota
Ø Ester López, professora Institut

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
Actualització membres del Consell Escolar Municipal.
Valoració Santa Àgata.
Sant Jordi 2014.
Sant Joan 2014.
Projecte Lluçanès Territori Educador.
Altres qüestions a determinar.
Precs i preguntes.

ACORDS:
1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior amb data 10 de desembre de 2013.
El Lluís Forcada fa una esmena del punt número 3; on hi posava “... cada mestre té
menys alumnes per avaluar i es pot millorar en el seu seguiment.” quedarà modificat
“... cada mestre té menys alumnes i es pot millorar en el seu seguiment.”
2. Actualització membres del Consell Escolar Municipal.
El regidor d’Ensenyament informa que el tècnic de contacte de l’ajuntament passarà a
ser la Irene Palou, enlloc de la Blanca López, que passarà a portar altres tasques fruit
de la jubilació del Toni Murillo.
3. Valoració Santa Àgata.
Es valora positivament l’acta “Repiquem Santa Àgata”, consistent en repicar uns testos
que simbolitzaven les campanes que havien pintat els mateixos alumnes, a càrrec de
la Roser Reixach.
Des de l’Escola Lluçanès es valora positivament però trobaven a faltar algun parlament
o lectura d’un manifest per part dels propis alumnes al final de l’acta. També es valora
molt positivament per part de l’Escola FEDAC.
El regidor d’Ensenyament explica que es manté la intenció de potenciar la festa i
comptar amb la participació de les escoles. Obre la possibilitat d’aportar idees.
4. Sant Jordi 2014.
S’explica la programació de Sant Jordi: en primer lloc l’esmorzar al Passeig amb coca i
xocolata que ofereix la UBIC, i aigua que oferirà l’Ajuntament. Tot seguit hi haurà el
lliurament de premis del certamen literari, que enguany va dedicat al tema “1714”.
Enguany la novetat és que no hi haurà jurat, sinó que cada escola entregarà les obres
guanyadores. D’aquesta manera, es podrà valorar el seguiment i l’esforç dels alumnes.
Hi haurà un premi per curs i els premis consisteixen en llibres. Els treballs finalistes
quedaran exposats a la biblioteca municipal.
A la tarda es fa el teatre en anglès a la Polivalent pels més grans, i al Passeig un
espectacle infantil de danses i cançons pels nens de P3 a 2n.
S’informa que el programa encara està obert per si es volen incloure activitats.
5. Sant Joan 2014.
S’informa que l’endemà rebran les bases, els fulls segellats i els sobres per tal de
poder participar al concurs de cartells de sant Joan. Participaran uns 370 alumnes.
Com a novetat aquest any hi haurà un jurat format per dos professionals del món de la

imatge i el dibuix, un membre de cada AMPA, i del regidor d’ensenyament. La data
límit de presentació dels treballs és el dia 14 de maig a les 15h. El veredicte serà el
mateix dia 14 a les 6 de la tarda. Els premis són els mateixos de l’any passat, i es
demana que cada centre avisi als guanyadors perquè assisteixin a l’entrega de premis,
que tindrà lloc després de les curses dels Elois a la Plaça Nova. Les obres estaran
exposades a la biblioteca municipal.
7. Altres qüestions a determinar.
Es presenten els resultats del projecte Desendolla’t que s’ha portat a terme des del
Consell Comarcal a l’IES i a l’Escola Lluçanès, i s’explica els bons resultats
aconseguits. Es felicita als centres i al personal que hi ha contribuït. A més de l’estalvi
aconseguit durant el curs passat, el que portem de curs han augmentat l’estalvi entre
un 8% i 9%. Es fa arribar un dossier dels resultats al presents; on hi consten també
propostes per continuar augmentant encara més amb l’estalvi. S’informa també que
per setmana santa es farà una visita tècnica a les instal·lacions de la calefacció per tal
de conèixer el seu estat actual. Encara no es coneix la data de la visita, però tan bon
punt se sàpiga es comunicarà als directors dels centres.
També s’explica que l’Ajuntament s’ha sumat a un nou projecte també des del Consell
Comarcal, que és una prova pilot que només es fa a 5 municipis d’Osona, consistent
en un Desendolla’t d’un edifici municipal, en el cas de Prats serà el Pavelló Municipal.
Des de l’Escola Lluçanès fan constar lo positiu i interessant que va ser el concurs
narratiu i demanen si aquest tindrà continuïtat de cara la propera edició. Es fa constar
també que els agradaria que hi poguessin haver més participants. També proposen
que la portada sigui més oberta, no limitant tant l’espai dedicat al dibuix i deixant més
lloc a la creativitat.
Des de l’Institut s’informa que el departament d’Ensenyament ha concedit un nou
mòdul de Gestió Administrativa a partir del curs vinent. S’ha fet la proposta d’un 3x2;
consistent en que amb 3 anys es puguin treure, les 2 titulacions (gestió administrativa i
informàtica).
Aquests són estudis molt oberts, que donen l’opció de fer mòduls o unitats formatives
per separat. És formació certificable i pot adreçar-se a diferents perfils de la població.
6. Lluçanès Territori Educador.
El Xavier Barniol, del Consorci del Lluçanès presenta el projecte “Lluçanès Territori
Educador”, que ha rebut el suport de la Diputació. Es reparteixen dossiers informatius
als assistents, i fa un breu resum del projecte; concretant que l’objectiu és crear una
xarxa.
Es farà arribar per correu electrònic als presents el projecte “Lluçanès Territori
Educador” i l’enllaç amb una presentació per poder-ho consultar.
Informa també que es continuaran fent les proves d’accés des de l’Institut.
8. Precs i preguntes.
No n’hi ha
El regidor d’Ensenyament agraeix l’assistència al Xavier Barniol, i de la resta
d’assistents recordant que el proper Consell Escolar Municipal serà al juny.

