ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE PRATS DE LLUÇANÈS
Data: 22 de setembre de 2015
Hora: 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.























Natàlia Franch, directora de l’Escola Lluçanès
Marian Puig, mestra de l’Escola Lluçanès
Ester Berengueras, mare de l’Escola Lluçanès
Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès
Anna Vilà, mestra de l’Escola Lluçanès
Eva Molas, mare FEDAC Prats
Lurdes Borralleras, mestra FEDAC Prats
Ramona Costa, titular FEDAC Prats
Gina Canal, directora FEDAC Prats
Mª Carme Castella, mestra FEDAC Prats
Pilar Esteban, mare FEDAC Prats
Lurdes Torres, educadora EB La Pitota
Mercè Viñas, mare de l’Escola Bressol La Pitota
Meritxell Uró, mare de l’Escola Bressol La Pitota
Laia Pujol, directora de l’Escola de Música
Jordi Batriu, vocal – Ajuntament (grup de l’oposició)
M.Àngels Vilarrasa, representant del PAS
Arcadi Vila, cap d’estudis de l’Institut (en substitució de la directora)
Emma Ribera, dinamitzadora del Casal del Jovent
Iolanda Roset, vocal – Ajuntament
Isaac Peraire, president- Ajuntament
Sophie Dieguez , representant administració Ajuntament

Excusen la seva assistència:







Elisenda Plana, directora de l’Institut
Mariona Font, alumne Institut
Judit Boix, professora Institut
Gabriel Tomás, pare de l’Escola Lluçanès
Josep Sala, pare de l’Institut
Isabel Solanas, mare de d’Institut

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
2. Presentació nous representants al Consell Escolar Municipal i de la tècnica en
educació.
3. Informació sobre el procés de selecció de la direcció de la Pitota.
4. Revisió i actualització, si així es considera pertinent, del reglament del Consell
Escolar Municipal.
5. Projecte educatius: Itineràncies, apadrinament de fonts, PIDCES, estudi
assistit, espai obert...
6. Activitats Local del Jovent i Biblioteca
7. Calendari Escolar i festa de Sant Jordi.
8. Difusió de les activitats relacionades amb l’educació.
9. Línies bàsiques de Project Educatiu de Poble. Valorar el CEM com agent
impulsiu del projecte.
10. Altres informacions
11. Torn obert de paraula

ACORDS:
1. Aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
S’aprova l’acta de la sessió anterior amb data 7 d’abril de 2015.
2. Presentació nous representants al Consell Escolar Municipal i de la
tècnica en educació.
Es presenten tots els membres assistents que formen el Consell Escolar Municipal i
s’excusen aquells que no han pogut venir.
3. Informació sobre el procés de selecció de la direcció de la Pitota.
La regidora d’educació explica com està el procés i com s’està actuant en la selecció
de la nova direcció de l’Escola Bressol. Explica que s’han presentat aproximadament
uns 40 currículums, dels quals 22 van fer la prova pràctica i d’aquests 13 l’han superat
i, per tant, passen a les entrevistes que es realitzaran a partir de la setmana vinent.
Des de l’Institut demanen com s’ha fet la selecció i la regidora explica que ha estat
mitjançant una convocatòria pública. També explica que l’escola funciona amb
normalitat.

4. Revisió i actualització, si així es considera pertinent, del reglament del
Consell Escolar Municipal.
L’alcalde i la regidora d’educació expliquen els quatre punts bàsics del reglament del
CEM que es va fer arribar en la convocatòria del Consell. S’ofereix la possibilitat de
modificar-lo si es creu convenient.

5. Projecte educatius: Itineràncies, apadrinament de fonts, PIDCES, estudi
assistit, espai obert...
La regidora d’educació explica els diferents projectes educatius que s’han engegat o
s’estan preparant al poble.
-

Itineràncies: Un projecte artístic que proposa aprendre a viure i a sentir la
bellesa dels racons més emblemàtics del nostre paisatge. Es treballarà
conjuntament amb els alumnes de 6è de les dues escoles, realitzant 4 o 5
sessions setmanes abans del festival, on és treballarà la percepció, la mirada,
la memòria històrica, la sensibilització, etc. La regidora explica que el festival
d’Itineràncies es realitzarà el cap de setmana del 14 i 15 de novembre
coincidint amb la Fira de La Coca i la Llonganissa on hi actuaran els alumnes
que han participat de l’activitat.
Apadrinament fonts: es un projecte on hi participen totes les escoles del
Lluçanès amb col·laboració amb la plataforma Lluçanès Viu i dins del programa
de la Diputació “Apadrinem el nostre patrimoni”. Les escoles apadrinen una font
del seu entorn, fan un treball d’investigació i proposen activitats de millora. A
Prats hi participen les dues escoles d’infantil i primària.

-

PIDCES: La regidora explica les diferents funcions i serveis que s’ofereixen al
Casal del Jovent i cedeix la paraula a l’Emma Ribera la dinamitzadora del
Casal perquè expliqui el projecte del PIDCES, Punts d’Informació i
Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari.
La Dinamitzadora explica que l’objectiu del PIDCES és acostar-se al lloc on es
troben el joves, en aquest cas l’institut. Explica que els joves tenen moltes
eines per trobar informació a través de les xarxes però no sempre és vàlida, i el
PIDCES vol que els joves tinguin una persona de referència amb qui poder
demanar-li els dubtes, qüestions, etc. També vol ser una eina de participació
pels joves tant a nivell d’institut, de Casal, com de poble i comarca.
La regidora explica que es vol crear una assemblea de joves per poder
organitzar activitats juvenils a nivell de municipi. La primera reunió és realitzarà
el dia 25 de setembre a les 8 del vespre.

-

Espai Obert: Es segueix oferint el servei del Centre Obert a l’espai ubicat al
Casal del Jovent i s’informa que aquest any s’ha ampliat, donant cabuda a
infants a partir de P4. La Laura Alabern és l’educadora social encarregada de
coordinar el Centre Obert.

-

Estudi Assistit: La regidora explica que també a través de la coordinació de
serveis socials s’està valorant la possibilitat de crear un reforç escolar fora de
l’horari lectiu, que tindrà com objectiu l’acompanyament a l’èxit escolar de
l’alumnat tant de primària com de secundària i seria important des del CEM
valorar-ne la seva necessitat i la seva idoneïtat. La regidora fa saber que en
cas que es posi en marxa el projecte des de l’ajuntament és pot intentar fer
l’esforç per subvencionar-ho. Es planteja la possibilitat que les famílies paguin
una petita part del cost total de l’activitat.
Alguns dels assistents demanen que en el cas que el projecte es tiri endavant,
es realitzaran diferents grups en funció de l’edat. La regidora els explica que en
principi es farà en funció de la necessitat i la demanda.
També s’explica que el lloc on s’ha pensat realitzar el projecte és a la Biblioteca
Municipal.

6. Activitats Casal del Jovent i Biblioteca
-

Activitats del Casal del Jovent: La regidora explica les diferents funcions i
activitats destinades als joves que es realitzant al Casal del Jovent. També
explica que es pot fer el seguiment de totes les activitats que si realitzen,
d’ofertes de feina, beques, etc., a través del twitter, del Facebook i del Punt
d’Informació Juvenil.

-

Activitats a la Biblioteca: La regidora excusa l’assistència de la Montse Rovira,
qui estava previst que expliqués les activitats a la Biblioteca Municipal i dóna a
conèixer les activitats i les propostes que ella li ha fet arribar.
La regidora explica que el pròxim 16 d’octubre a les 8 del vespre, es presentarà
el llibre Viatge a la Via Catalana del Toni Strubell, que parla de l’aventura de
dos gossos per retrobar el seu amo. La història transcorre per diferents indrets
de Catalunya i també passa pel poble de Prats de Lluçanès, per aquest motiu
es presenta el llibre aquí.
La regidora informa que l’Ajuntament es farà amb cinc exemplars del llibre per
repartir-los a les escoles, biblioteca, etc.
S’explica que la Montse està molt interessada en tornar a organitzar el Contacontes de Nadal per als alumnes d’Educació Infantil. En el moment que es
tingui decidit es posaran en contacte amb les dues escoles per confirmar el dia
i l’hora.
Com cada any també es vol continuar fent l’exposició dels treballs nadalencs
dels alumnes de les escoles.
La regidora explica que, juntament amb la Montse de la Biblioteca, s’ha parlat
de la possibilitat de canviar la data de la trobada de presentació dels treballs de
recerca dels alumnes de l’Institut Castell del Quer, que aquest any s’havia fet a
l’Ajuntament el dia 23 de juliol. La regidora comenta al cap d’estudis de l’Institut
que puguin valorar la possibilitat de fer aquest canvi i traslladar-la al mes de
juny per la Festa Major de Sant Joan pel fet d’estar més a prop de l’acabament
del curs escolar i afavorir una major participació. També es parla de la
possibilitat d’exposar un treball de recerca de manera més extensa i profunda.
S’acorda que es traspassaran les propostes al claustre de l’Institut.
També es valora de manera molt positiva la última presentació del treballs que
es va fer el 23 de juliol a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Es diu que els
alumnes tenien treballs molt bons i se’n destaca la seva capacitat d’oratòria. La
regidora comenta que es farà arribar via correu electrònic la valoració que la
Montse ha fet de la presentació d’aquests treballs.

La regidora transmet unes paraules de la Montse que vol donar les gràcies per la
col·laboració del centres d’ensenyament amb la biblioteca i que sempre seran ben
rebudes totes les propostes que tinguin.
7. Calendari Escolar i festa de Sant Jordi
Es repassen el dies de festa de lliure disposició escollits per les escoles, el 7 de
desembre, 8 i 25 de gener, 2 i 13 de maig.

L’any vinent el dia de Sant Jordi és el dissabte 23 d’abril i es valora la possibilitat de
celebrar aquesta festa escolar el divendres dia 22. Des dels centres educatius
s’acorda celebrar la festa aquest dia.
La regidora explica que com cada any es faran les obres de teatre en anglès per als
dos centres escolars. Degut a la incompatibilitat de la companyia de teatre Blue Mango
per fer les dues obres el mateix dia s’acorda contractar una obra Ruskus Patruskus
pels alumnes de Cicle Mitjà i Superior i una obra amb la companyia Blue Mango pels
alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial de tal manera que es puguin realitzar totes
durant la tarda del dia 22 d’abril.
La regidora comenta que l’obra de teatre en anglès per l’Institut es realitzarà en altres
dates però que també estarà subvencionada, en part, per l’Ajuntament per tal
d’abaratir el cost que significaria per les famílies.
Davant la demanda d’alguns dels assistents, es proposa parlar amb la Unió de
Botiguers perquè els comerciants facin les parades al carrer també al divendres ja que
així s’aconsegueix que l’ambient sigui més festiu. També s’explica que en principi com
cada any la Unió de Botiguers pagarà l’esmorzar de Sant Jordi a les escoles.
Es parla dels diferents certàmens literaris que fan a les escoles i l’alcalde fa la
proposta de la possibilitat de fer el certament literari els tres centres escolars junts al
Passeig i unificar-se tots sota el títol que ja utilitza l’Institut “Isidre Beltrà”.
A les dues escoles de primària els va semblar que potser seria un acte massa llarg
tenint en compte les diferents edats dels alumnes. S’estudiarà aquesta possibilitat i es
valorarà més endavant.
8. Difusió de les activitats relacionades amb l’educació.
L’alcalde fa saber als centres educatius que des del departament de comunicació de
l’ajuntament poden fer difusió de tot les activitats que realitzin a través de les xarxes
socials i la web del mateix ajuntament i que, si així ho consideren convenient, poden
enviar a l’ajuntament tot allò que considerin necessari publicar. També es demana que
es revisi la informació de cada centre que està penjada a la web municipal per si s’hi
ha de fer algun canvi o afegir informació.

9. Línies bàsiques de Projecte Educatiu de Poble. Valorar el CEM com agent
impulsiu del projecte
L’alcalde explica que des de l’equip de govern es veu la necessitat de crear un Pla
educatiu d’entorn al poble on hi siguin representats tots els agents educadors (escoles,
pares, empreses, entitats, etc.) i adreçat a totes les edats, des de nadons fins adults.
Aquest projecte va lligat amb altres projectes del Lluçanès, com és “Lluçanès Territori
Educador” que es porta a terme a través del Consorci.
Es valora la possibilitat que el CEM pugui crear una comissió de treball per impulsar
aquest Projecte Educatiu de Poble (PEP).
Els assistents al CEM veuen interessant la proposta i es proposa parlar-ne en els
respectius claustres. L’alcalde i la regidora exposen que es realitzarà una diagnosi de
la situació educativa actual al poble on hi constin les diferents inquietuds dels agents
implicats.
10. Altres informacions
La regidora explica diferents activitats que s’estan preparant:

-

Festa del Cavall Fort: S’explica que el pròxim 22 de novembre el club de lectors
de Cavall Fort organitza, conjuntament amb l’Ajuntament, la Festa de la revista
Cavall Fort i es comenta que estaria bé que les escoles puguin implicar-se en
l’activitat. També volen demanar la participació de les entitats, associacions i
comerços del poble.

-

El taller de cuina d’aprofitament d’aliments: Des de la Diputació de Barcelona
s’ofereix un curs d’aprofitament d’aliments dirigit a les famílies on es donen
eines i recursos per evitar llençar aliments durant tot el procés de consum
domèstic. S’ha de sol·licitar abans del 16 d’octubre. S’acorda presentar-ne la
sol·licitud.

-

Santa Àgata: S’explica que des de l’ajuntament es posaran en contacte amb les
escoles per tal d’organitzar els actes conjuntament però tot just se n’està
parlant i acabant de definir les línies d’actuació.

-

30è Aniversari dels Gegants de Prats: El pròxim any els gegants celebraran el
seu 30è aniversari i la Colla Gegantera realitzarà diferents activitats amb les
quals volen implicar també les escoles Es faran arribar diferents propostes

-

S’informa que aquest any el Cross Escolar serà el dia 29 novembre.

-

Es demana als centres escolars que facin arribar el calendari d’activitats de
Nadal per tal d’evitar que es solapin els actes al mateix espai municipal i
afavorir-ne l’organització.

-

S’ofereixen els serveis de la brigada municipal als centres pel que puguin
necessitar.

-

S’informa que l’any vinent s’implementarà el sistema de recollida de residus
porta a porta. Es faran diferents activitats a les escoles per fer pedagogia del
reciclatge.

-

L’alcalde recorda que tenen tots els canals oberts per comunicar-se amb
l’ajuntament.

11. Torn obert de paraula

Sense preguntes ni cap més assumpte a tractar.
L’alcalde i la regidora d’Educació agraeixen a tothom l’assistència.

