ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE PRATS DE LLUÇANÈS
Data: 7 d’abril de 2015
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 Gabriel Tomás, pare de l’Escola Lluçanès
Ø Ester Berengueras, mare de l’Escola Lluçanès
Ø Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès
Ø Iolanda Roset, mestra de l’Escola Lluçanès
Ø Eva Molas, mare FEDAC Prats
Ø Lurdes Borralleras, mestra FEDAC Prats
Ø Ramona Costa, titular FEDAC Prats
Ø Gina Canal, directora FEDAC Prats
Ø Pilar Esteban, mare FEDAC Prats
Ø M. Carme Roche, directora EB La Pitota
Ø Mercè Viñas, mare de l’Escola Bressol La Pitota
Ø Josep Sala, pare de l’Institut
Ø Isabel Solanas, mare de d’Institut
Ø Mercè Perernau, vocal - Ajuntament
Ø Jordi Batriu, president- Ajuntament
Ø Irene Palou, representant administració Ajuntament
Absents:
Ø Lluís Forcada, director de l’Institut
Ø Mariona Font, alumne Institut
Ø Judit Boix, professora Institut
Ø M.Àngels Vilarrasa, representant del PAS
Ø Ramon Font Coma, vocal – Ajuntament (grup de l’oposició)
Ø Concepció Pujols, mestra FEDAC Prats
Ø Anna Vilà, mestra de l’Escola Lluçanès
Ø Lurdes Torres, mestra EB La Pitota
Ø Jordi Bruch, director de l’Escola de Música

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

Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
Actualització dels membres del Consell Escolar Municipal.
Valoració Santa Àgata.
Sant Jordi 2015.
Sant Joan 2015.
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 15 de desembre de 2014, enviada per
correu electrònic el 17 de març.
2. Actualització dels membres del Consell Escolar Municipal.
S’anomenen els noms dels actuals membres que formen el Consell Escolar Municipal
de cada centre per corroborar que no hi ha errors:
FEDAC PRATS
Ramoneta Costa
Gina Canal
Lurdes Borralleras
Concepció Pujols (nova incorporació)
Eva Molas
Pilar Esteban (nova incorporació)
ESCOLA LLUÇANÈS
Natàlia Franch
Iolanda Roset
Anna Vilà
Albert Blanqué
Gabriel Tomàs
Ester Berengueras
LA PITOTA
M. Carme Roche
Lurdes Torres
Mercè Viñas

EMM
Jordi Bruch
IES
Lluís Forcada
Judit Boix
M. Àngels Vilarrasa
Mariona Font
Isabel Solanas (nova incorporació)
Josep Sala
AJUNTAMENT
Jordi Batriu
Mercè Perernau
Ramon Font
Irene Palou

3. Valoració Santa Àgata.
El regidor d’ensenyament valora molt positivament la celebració de Santa Àgata
d’enguany, que seguia una mica el mateix format que l’any anterior.
La programació escolar va començar el dia 5 al matí, a la Plaça de l’Església on es
van cantar unes corrandes i es va fer l’entrega de llantions que els nens van decorar.
Després uns representants dels alumnes van pujar al campanar a fer el repic de
campanes.
I el dissabte, a l’espectacle de la plaça es van lluir els llantions que van fer els nens, i
també es van posar a les taules del dinar.
Les escoles transmeten que als nens els va agradar molt participar amb els llantions, i
que fins i tot buscaven el seu.
4. Sant Jordi 2015
S’informa que s’han fet arribar les bases a les escoles i que no hi ha cap canvi envers
l’any passat. Aquest any que coincidint amb el 10è aniversari, la temàtica escollida és
“la Diada de Sant Jordi”.
Es demana a les escoles que ens facin arribar l’agenda d’actes de la diada per tal que
puguin sortir al programa.
S’explica que com a novetat aquest any, pels més petits també es farà una obra de
teatre en anglès: “The three little pigs”. S’han fet arribar unes fitxes i un CD amb les
cançons perquè ho puguin començar a treballar.
Pels grans, fan l’obra de teatre en anglès “Spinderella” a la Polivalent. Tots els
espectacles són a la mateixa hora, a 2/4 de 4 de la tarda.
Més endavant demanarem el nombre d’alumnes per preparar la sala, l’esmorzar...
L’esmorzar és a les 11, i posteriorment es farà l’entrega de premis.
S’ha fet una dotació de novetats literàries a la biblioteca, tan infantil com per adults.
5. Sant Joan 2015
Es reparteixen les bases del concurs de cartells de Sant Joan als assistents, i
s’informa que són les mateixes que l’any passat. Es diu també que els hi farem arribar
els papers timbrats i els sobres, que ja tenim apunt.
La data de lliurament dels treballs és el dia 14 de maig, ja que ho necessiten per la
impressió del programa.
La Gina, de l’escola FEDAC, demana si es poden entregar més treballs per curs,
enlloc de un com posa a les bases. La Natàlia, de l’escola Lluçanès diu que s’havia
comentat al Consell Escolar Municipal.
S’acorda per unanimitat que el nombre d’obres a entregar són 3 per nivell. Modificarem
les bases i els hi tornarem a fer arribar.
També es demana que es digui a un membre de cada AMPA per ser del jurat, que es
reunirà el mateix dia 14 de maig a les 6 de la tarda.
Les obres estaran, com cada any, exposades a la Biblioteca.
El regidor informa que per Sant Joan, es comença a introduir la Festa Major Infantil,
consistent amb actes adreçats als més petits: petardàs infantil... i altres actes que
s’han proposat i estan pendents de confirmar.
6. Altres qüestions a determinar

RAID DELS AUSETANS
El regidor informa que el dia 2 de maig se celebrarà la final del Raid dels ausetans del
Lluçanès a Prats per primera vegada.
Es tracta de fer proves en grup; escalada, geocaching... on es reforcen valors com la
cohesió, el treball en equip, el respecte, la diversitat... L’edat dels participants és de 13
a 29 anys.
L’equip guanyador del Lluçanès va a la final a les Comes, a l’Esquirol, i els guanyadors
del Raid guanyen els petits un dia a Port Aventura i els grans un viatge a una ciutat
europea.
La propera vegada amb més temps es presentaria a l’IES.
Anigami és l’empresa responsable de les activitats i té assegurança.
EXPOSICIÓ
S’informa que del 17 d’abril al 3 de maig a la Sala Cal Bach hi haurà l’exposició
“il·lustradores”. És una exposició de 13 plafons roll-on que ofereix informació de les
il·lustradores seleccionades.
Es farà arribar informació de l’exposició a les escoles.
OBERTURA PISCINA
Es convida a les escoles a l’obertura de la piscina per inaugurar la temporada de bany.
Es proposen els dies 15, 16 i 17 de juny, i s’acorda que per millor organització, cada
dia hi anirà una escola diferent.
7. Precs i preguntes
Sense preguntes ni cap més assumpte a tractar, el regidor d’Ensenyament agraeix
l’assistència a tothom.

