ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE PRATS DE LLUÇANÈS
Data: 17 de juny de 2014
Hora: 5 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 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 Rosa Besora, mare Presentació de la Mare de Déu.
Ø Eva Molas, mare Presentació de la Mare de Déu.
Ø M. Carme Roche, directora EB La Pitota
Ø Dolors Font, mare de l’Institut.
Ø Mercè Viñas, mare de l’Escola Bressol La Pitota.
Ø Albert Blanqué, representant administració 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 Irene Palou, representant administració Ajuntament
Absents:
Ø Anna Vilà, mestra de l’Escola Lluçanès.
Ø Lurdes Borralleras, mestra Presentació de la Mare de Déu.
Ø Lluís Forcada, director de l’Institut.
Ø Mariona Font, alumne Institut
Ø Judit Boix, professora Institut
Ø Iolanda Roset, mestra de l’Escola Lluçanès.
Ø Lurdes Torres, mestra EB La Pitota.
Ø Jordi Bruch, director de l’Escola de Música
Ø Ester López, professora Institut

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

Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
Valoració Sant Jordi 2014.
Valoració Sant Joan 2014.
Festes de lliure disposició del curs 2014-2015.
Altres qüestions a determinar.
Precs i preguntes.

ACORDS:
1. Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior amb data 3 d’abril de 2014.
La Natàlia Franch agraeix que s’hagi modificat l’esmena presentada amb anterioritat, i
comenta que en la valoració de Santa Àgata, hi faltava la manca del parlament
institucional.
2. Valoració Sant Jordi 2014.
Des de l’Ajuntament es valora molt positivament la diada de Sant Jordi, essent molt
participada. S’agraeix la col·laboració de la UBIC amb la coca i la xocolata de
l’esmorzar.
Des de l’Escola Lluçanès, es valora molt positiu el teatre en anglès, i també es
transmet la proposta de canviar el tipus d’espectacle (titelles, llegenda, en anglès pels
petits...).
3. Valoració Sant Joan 2014
El regidor d’Ensenyament explica els canvis que enguany ha tingut el concurs de
cartells, en quant al jurat professional va estar format per Jordi Palau i l’Adrià Davins.
També agraeix la col·laboració de les escoles i mestres en l’elecció d’un dibuix per
curs, i explica que d’aquesta manera també es pot tenir en compte el treball previ.
Enguany s’ha comptat amb els treballs presentats per l’IES. Destaca l’alta qualitat de
totes les obres presentades.
Informa que els guanyadors del concurs de cartells estan convocats el 23 de juny a
pujar al balcó de l’ajuntament vell i encendre el petardàs infantil, i el dia 25 de juny
després de les curses dels Elois, a la Plaça Nova on es farà l’entrega de premis.
Tots els dibuixos estaran exposats a la biblioteca durant les festes de Sant Joan.
4. Festes de lliure disposició del curs 2014-2015.
S’informa de les festes de lliure disposició pel nou curs:
Divendres, 31 d’octubre de 2014
Dilluns, 3 de novembre de 2014
Divendres, 23 de gener de 2015
Dilluns, 4 de maig de 2015
Són quatre dies, tenint en compte que la festa local del 25 de juny ja no és lectiu, pel
que permeten escollir-ne un de més.

5. Altres qüestions a determinar.
• Bibliopiscina- Enguany es farà la segona edició de la bibliopiscina. Coincidint que
la biblioteca està tancada els mesos d’estiu, es porta material a la piscina; també
es poden fer encàrrecs i préstecs.
• Piscina – Des de l’Ajuntament s’ofereix la possibilitat a les escoles de fer ús de la
piscina municipal el divendres 20 de juny amb entrada gratuïta. No se’ls hi ha
pogut oferir abans perquè s’hi estava treballant.
• Exposició de Còmics – hi haurà l’exposició de l’il·lustrador de còmics Miguelanxo
Prado, a la biblioteca municipal del 27 de juny al 27 de juliol.
• Casal del Jovent – durant tot el mes de juliol el Casal del jovent estarà obert els
dilluns, dimecres i divendres. A més de la zona de jocs també s’hi faran tallers i
altres activitats.
• Banda municipal – S’ha creat la banda municipal de música, que va debutar a
l’Obrim de Nit i també sortiran pels Elois amb el Grup Orquestral de Prats. La
Banda està oberta a alumnes de l’escola de música i a tot el públic en general.
• Premis Dr. Grau – El dijous 10 de juliol a les 9 del vespre a Cal Bach es farà
l’entrega de premis de la Fundació Dr.Grau, al millor alumne de 2n de Batxillerat,
que enguany serà la Zoe García. Es convida a tothom a assistir-hi.
• Final de Curs – Aquest final de curs, tots els centres celebren o han celebrat els
seus Consells Escolars, i tots coincideixen en valorar positivament el curs
escolar. Es dóna l’enhorabona a tots, i també per les festes de final de curs que
han set molt lluïdes.
6. Precs i preguntes.
No n’hi ha
El regidor d’Ensenyament agraeix l’assistència a tothom i desitja una bona festa major
i un bon estiu a tothom.

