ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
DE PRATS DE LLUÇANÈS
Data: 15 de desembre de 2014
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.
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 Montse Gorchs, mestra Presentació de la Mare de Déu
Ø Rosa M. Deig, mestra 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 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 Jordi Batriu, president- 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 Lurdes Torres, mestra EB La Pitota
Ø Jordi Bruch, director de l’Escola de Música
Ø Ester López, professora Institut
Ø Ramona Costa, titular Presentació de la Mare de Déu
Ø Gina Canal, directora Presentació de la Mare de Déu
Ø Dolors Font, mare de l’Institut
Ø Mercè Viñas, mare de l’Escola Bressol La Pitota
Ø Josep Sala, pare de l’Institut
Ø Mercè Perernau, vocal – Ajuntament

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

Lectura i aprovació de l’Acta de la sessió anterior.
Renovació dels membres del Consell Escolar Municipal.
Balanç inici del curs 2014-2015.
Recollida de joguines, Campanya de Reis.
Juguem a Prats.
Informacions diverses
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 17 de juny de 2014, enviada per correu
electrònic el 30 de juny.
2. Renovació dels membres del Consell Escolar Municipal.
Es recorda que del 24 al 28 de novembre es van convocar les eleccions dels Consells
Escolars de cada centre, i que a l’Institut es constituirà demà i a l’escola FEDAC avui.
Es demana que cada centre faci saber els canvis dels membres del Consell Escolar
Municipal juntament amb els seus correus electrònics per properes convocatòries.
3. Balanç inici del curs 2014-2015.
Es demana si algú vol fer la valoració d’alguna novetat, o fer alguna aportació de l’inici
del curs. El Lluís Forcada diu que l’IES aquest any fa 20 anys, i que s’ha creat una
comissió però que encara no hi ha res concretat. Quan estiguin lligats els actes ja es
farà saber.
Des de la FEDAC informen que es va fer l’acte formal d’escola verda, però que ja feia
temps que hi treballaven.
Des de l’Escola Lluçanès es fa un balanç positiu de l’inici del curs, tot dins la
normalitat. Des de la Pitota també tot bé.
El Lluís Forcada informa que ara estan dins el projecte erasmus plus, que és l’antic
Comenius. Que de 4 projectes concedits a la Catalunya Central, un és a Prats, i que
es continua estant amb els txecs. És un projecte entorn del voluntariat,i dura 2 anys.
Des de l’Escola FEDAC informen que tenen un auxiliar de conversa americà, que fa de
reforç a les classes d’anglès.
4. Recollida de joguines, Campanya de Reis.
El regidor d’Ensenyament informa que aquest any es torna a fer la campanya solidària
juntament amb Càritas i la Comissió de Reis.
Es diu que si es detecta algun cas d’algun nen que es pugui quedar sense joguines
que es poden adreçar als Serveis Socials o a Càritas. Enguany s’ha demanat que no
es portin joguines velles.

5. Juguem a Prats
Enguany es torna a organitzar el Juguem a Prats des de l’Ajuntament, per un tema
bàsicament econòmic.
Per tal que tothom en surti beneficiat, s’ha trobat un espònsor que possibilita que
l’entrada tingui un preu simbòlic de 1€ i els pares entren gratuïtament. S’informa també
que els monitors són els mateixos de l’any passat, els de l’Alternativa.
Hi ha la participació de diferents entitats que organitzen activitats, així si alguna AMPA
vol organitzar alguna activitat, està obert a tothom.
El patrocinador és Instaltec, l’empresa de gas que s’ha instal·lat al passeig, i s’està
mirant de trobar-ne alguna altra.
Els dies que es farà són els 27, 28, 29 i 30 de desembre. Ja es faran arribar fulletons a
les escoles per repartir-los als nens.
No hi ha límit d’edat, encara que els nens majors de 14 anys difícilment hi accedeixen.
Abans s’havien fet activitats d’aventura que atreia a nens més grans, però que s’han
descartat per temes de seguretat.
6. Informacions diverses
Es recorda que el dia 10 coincidint amb el dia internacional dels drets humans i dins
els actes del tricentenari, es va fer l’activitat “fem volar estels”, amb l’inconvenient que
no va fer vent, i va ser una llàstima perquè estaven molt ben fets. Al final es va fer
volar un fanalet.
Aquesta proposta es va fer a tots els centres educatius de Catalunya, i es relaciona
amb l’edicte que van fer al 1775 de prohibir l’enlairament d’estels o altres objectes.
Des de l’escola Lluçanès es diu que han treballat aquest aspecte històric amb els
nens.
S’informa dels actes de Nadal, i es fa arribar la programació als assistents. Enguany,
hi ha 17 actes escolars dins la programació, i el regidor agraeix la participació de les
escoles.
Es convida a tothom a participar al caga tió que es fa juntament amb la Unió de
Botiguers el dia 24 a la Plaça Nova.
S’informa que s’està treballant amb el Santa Àgata escolar, i que el Paco s’ha posat en
contacte amb les direccions dels centres, per començar a organitzar els actes del dia 5
de febrer al matí.
També s’està treballant amb la celebració de Santa Àgata del cap de setmana, que es
torna a fer amb la voluntat de consolidar els actes de l’any passat. Es demana també
la col·laboració del centres, i s’ha parlat que els alumnes decorin un pot de iogur de
vidre i que hi posin un llantió a dins. S’ha d’acabar de concretar.
De cara a Sant Jordi, en el seu moment l’Escola Lluçanès va fer l’aportació que es
podria fer un espectacle amb anglès, canviant una mica el format dels últims anys,
com fer titelles... Es demana que si algun centre té alguna proposta d’espectacle que
ens ho facin arribar, sinó des de l’Ajuntament es faran arribar propostes a les escoles
per poder escollir.
El regidor d’Ensenyament explica en nom del Jordi Bruch, que avui no ha pogut
assistir a la reunió, que a l’Escola de Música hi ha més de 80 alumnes inscrits, i que
les inscripcions estan obertes duran tot l’any. Estan molt contents amb aquestes
dades.

La Iolanda Roset demana si hi ha ajudes per l’Escola de Música. Que hi ha les beques
esportives però que potser també seria interessant que hi haguessin ajudes per
l’Escola de Música, que podrien ser ajudes per extraescolars independentment de si
fossin esportives o no.
El Jordi Batriu informa que de moment hi ha ajudes per la compra d’instruments, per
tal de que els pares s’estalviïn de comprar-los quan els nens encara no tenen ben
definit l’instrument.
La Judit Boix diu que una manera en que els ajuntaments d’altres pobles, que també
fan ús de l’Escola de Música, seria a través de beques/ajudes als alumnes.

7. Altres qüestions
El regidor d’Ensenyament informa que des de l’àrea de Noves Tecnologies, de la que
també n’és responsable, es convida a les escoles que ens facin arribar els actes que
tinguin previstos o ja hagin fet, perquè des de la pàgina web, twitter i facebook puguem
fem difusió de les activitats.
8. Precs i preguntes
La Natàlia Franch demana com estan les obres del pavelló.
El Jordi Batriu informa que la primer fase està acabada, que s’ha substituït les parets
de vidre per un mur a la part de baix i vidre la resta.
La segona fase que consistirà en arreglar les goteres està pendent de començar, però
dependrà de la climatologia. També s’arreglaran les escales de fora, que estan en mal
estat perquè surten els ferros.
Sense cap més assumpte a tractar, el regidor d’Ensenyament agraeix l’assistència i
desitja unes bones festes a tothom.

