ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PRATS
DE LLUÇANÈS
Data: 19 de juny de 2017
Hora: 7 de la tarda
Lloc: Sala de Plens Cal Bach
Presideix: Isaac Peraire i Soler, alcalde
Assistents:
Pel sector de la Direcció de centres escolars públics:
Ø Natàlia Franch, directora de l’Escola Lluçanès
Ø Elisenda Plana, directora de l’Institut Castell del Quer
Ø Anna Vilà, professora de l’Escola Lluçanès
Ø Marian Puig, professora de l’Escola Lluçanès
Pel sector de la Direcció de centres escolars concertats:
Ø Ramona Costa, titular FEDAC Prats
Ø Gina Canal, directora FEDAC Prats
Ø Mª Carme Castellà, mestra FEDAC Prats
Pel sector dels pares i mares centres públics:
Ø Isabel Solanas, mare de l’Institut Castell del Quer
Ø Gabriel Tomás, Ampa de l’Escola Lluçanès
Ø Jordi Puig, pare de l’Institut Castell del Quer
Ø Judit Codina, mare de l’Escola Bressol La Pitota
Ø Anna Garrós, AMPA Escola Bressol La Pitota
Pel sector dels pares i mares centres concertats:
Ø Blanca López, mare FEDAC Prats
Pel sector de l’administració educativa:
Ø Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès
Pel sector de l’Ajuntament:
Ø Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament
Ø Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament
Ø Iolanda Comellas, Educadora Social
Hi assisteixen representants dels diferents centres i col·lectius al CEM en nombre i variació
suficient com per garantir-ne el quòrum i representativitat.
Excusen la seva assistència :
Ø Laia Pujol, directora de l’Escola de Música

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Valoració de les relacions Escoles – Ajuntament (activitats co-organitzades i suport)
3. Calendari escolar i festes de lliure disposició pel curs 2017-2018.
4. Presentació del projecte “Consell del Infants” presentat per tècnics de la Diputació de
Barcelona
5. Informacions diverses:
a. Reforma horària
b. Memòria històrica
6. Torn obert de paraula. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
Per qüestions de disponibilitat, la sessió s’inicia amb el Punt 4. El representant de la Diputació
presenta el projecte “Consell dels Infants” que es durà a terme al municipi a partir de
setembre de 2017.
PUNT PRIMER
L’Alcalde I President del Consell, saluda als assistents i llegeix l’Ordre del Dia. Seguidament
s’aprova l’acta anterior.
PUNT SEGON
Es valora positivament i es posa de manifest que la possibilitat d’organitzar les activitats amb
suficient antelació garanteix el bon funcionament d’aquestes.
PUNT TERCER
S’acorda el calendari de festes de lliure disposició per al curs 2017-2018 que queda de la
següent manera:
13 d’octubre/ 7 de desembre/ 12 de febrer/ i 30 d’abril
PUNT CINQUÈ
a) Reforma Horària: el president del Consell fa un resum del projecte i explica els
resultats de l’estudi que s’està duent a terme a les escoles del municipi sobre aquest
tema. En aquests moments han acabat la fase de diagnosi i se’ls ha demanat el retorn
a tots els que hi han col·laborat (escoles, entitats,...) i agraeix la participació i l’interès i
els debats, a tots ells.
Es poden avançar un parell de conclusions:
1. l’estudi ha constatat que els alumnes estan força saturats pel que fa a horaris. Tenen
una jornada molt intensa i s’aprofita qualsevol buit per afegir activitats. Cal reflexionar
sobre aquest punt.
2. escurçant l’horari del migdia (ara de 2h) de l’escola primària s’ajustaria a l’horari
ideal i es podrien començar les extraescolars una hora abans. No passa el mateix a
l’IES, on es constata, pel que fa a adaptar-se a la reforma horària, que el desordre dels
horaris és important. L’estudi dóna algunes alternatives , cal espai per dinar tots a
l’hora a l’IES i planteja algunes solucions com ara canviar horaris, fer obres,... etc.
L’objectiu seria iniciar el projecte el proper setembre, però al no disposar dels resultats
és molt probable que s’ajorni una mica la posada en marxa. Des de l’Ajuntament se
segueix treballant en aquest tema que repercuteix en el descans i la salut dels nens i
nenes del municipi.

D’altra banda, es remarca que el balanç dels debats amb les entitats i empreses de
lleure o reforç d’estudi ha estat molt enriquidor
Les Ampes reclamen que es faci aquest debat amb les famílies i se’ls respon que està
previst fer-los però que abans se’ls vols donar tota la informació que encara s’està
recollint. Informació que també es farà arribar a les escoles i resta d’entitats.
Igualment. El president del Consell, demana que la Reforma Horària es tingui en
compte en el dia a dia de les escoles a l’hora de programar activitats.
b) Memòria Històrica: el president del Consell exposa que per justícia, dignitat i
responsabilitat l’Ajuntament s’hi ha abocat de fons. Anuncia que durant l’estiu s’obrirà
una nova fossa i que també es creuarà la informació genètica dels soldats exhumats a
Puigvistós amb la base de dades d’ADN del Cens de Desapareguts de la Generalitat.
S’ofereix a les escoles la possibilitat d’assistir-hi i entendre i conèixer el pas de la
Guerra Civil a Prats de Lluçanès, i aquestes responen que s’ho plantejaran.
PUNT SISÈ
El president recorda a tots els assistents que tenen a la seva disposició les dependències de
l’Ajuntament per a qualsevol activitat que vulguin fer en obert. Agraeix la dedicació i
contribució de cadascun dels components, iI no havent-hi més temes a tractar, finalitza la
sessió a les 20h.

