ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PRATS
DE LLUÇANÈS
Data: 3 de novembre de 2016
Hora: 2/4 de 6 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 Mercè Riera, directora de l’escola bressol La Pitota
Ø Glòria Almansa, educadora de l’escola bressol La Pitota
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
Ø Lourdes Borralleras, mestra FEDAC Prats
Pel sector dels pares i mares centres públics:
Ø Isabel Solanas, Ampa de l’Institut Castell del Quer
Ø Gabriel Tomás, Ampa de l’Escola Lluçanès
Pel sector dels pares i mares centres concertats:
Ø Eva Molas, mare FEDAC Prats
Pel sector de l’administració educativa:
Ø Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès
Ø M. Àngels Vilarrasa, representant del PAS de l’IES Castell de Quer
Pel sector de l’Ajuntament:
Ø Mireia Arumí; Centre Obert
Ø Aida Soler, Centre Obert
Ø Emma Ribera, Casal del Jovent
Ø Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament
Ø Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament
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
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Josep Sala, Consell escolar de l’Institut Castell del Quer
Anna Vilà, mestra de l’Escola Lluçanès
Laia Pujol, directora de l’Escola de Música
Elisenda Plana, directora de l’Institut
Jordi Batriu, vocal – Ajuntament (grup de l’oposició)
Iolanda Comellas, Educadora Social

ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació de nous membres
3. Calendari escolar
4. Espai de Debat Educatiu
5. Setmana Cultural
6. Informacions vàries
7. Torn obert de paraula. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
PUNTS PRIMER I SEGON
L’Alcalde I President del Consell, saluda als assistents i presenta la regidora entrant de Cultura,
Educació i Joventut, Laia Font, i agraeix a Iolanda Rosset, regidora sortint, els serveis i feina
feta. Seguidament presenta la Tècnica d’Educació i llegeix l’Ordre del Dia.
Atès els canvis de representants al Consell Escolar Municipal, es reparteix l’Acta de la Sessió
anterior i s’acorda aprovar-la a la propera sessió.
La nova tutora de P1 de l’Escola Bressol La Pitota, Glòria Almansa, es presenta al Consell.
PUNT TERCER
El dia de lliure disposició queda de la següent manera:
Escola Pública Lluçanès i Escola FEDAC: 31/10; 09/12; 27/02 i 02/05
Institut Castell de Quer: 31/10; 09/12; 27/02 i 02/05
PUNT QUART
El president presenta l’espai de Debat Educatiu (EDE), els seus objectius i funcionament.
Explica que ja s’han realitzat dues sessions amb força èxit de convocatòria. El tema triat en les
sessions per a debatre durant la primera fase de l’EDE, és l’autonomia dels nens, tractada per
trams d’edat entre els 0 i els 18 anys. Les sessions es duen a terme els segons dijous de mes a
les 20:30h.
Igualment, anima a participar als assistents, i afegeix que, com a poble, és apassionant poder
disposar d’aquest espai comú, que és, també, un bon punt de partida per treballar l’esforç
educatiu més enllà de l’escola i un mitjà de coresponsabilitzar-se de l’educació dels nens i
joves de Prats.
La representant de l’Ampa de l’IES, assistent habitual a les sessions de l’EDE ho corrobora.
PUNT CINQUÈ
La regidora d’Educació, presenta la 1a. Setmana Cultural, prevista del 17 al 23 d’abril de 2017.
Explica que sorgeix a iniciativa de la directora de l’Escola de Música, Laia Pujol, i que enguany
es dedicarà a la música i la cultura. Entre d’altres activitats, hi haurà la trobada de bandes de
música i l’homenatge als músics locals al llarg dels temps. També es preveu fer un cicle de
xerrades conduïdes per experts en musicologia, instruments, i d’altres matèries relacionades
amb la música i la cultura popular.
Demana a les escoles que hi col·laborin i aportin idees. La directora de l’escola FEDAC dóna el
seu suport i s’afegeix a buscar temes.

Es proposa que el Sant Jordi escolar de 2017, que es farà el 21 d’abril, es dediqui a la música, la
qual cosa s’accepta per part de totes les escoles.
PUNT SISÈ
Es demana als assistents que facin arribar els canvis en els Consells Escolars el més aviat
possible.
La Regidora comunica que es preveu acabar el mural de l’escola bressol, pintat per Joan Turu,
el 16 de juny de 2017, de manera que caldrà organitzar les classes de Primària de les dues
escoles per a què hi puguin participar. El tema triat per al mur que queda és el ball de la Pitota.
La Regidora explica les accions que s’estan duent a terme des de l’Ajuntament en relació a la
Memòria Històrica, com ara, la moció de suport a la Querella Argentina i la posterior denúncia
dels crims del franquisme que presentarà l’Ajuntament. Atès que estem en ple 80è aniversari
de la Guerra Civil, anima a les escoles a treballar el tema i anuncia que el proper Santa Àgata es
dedicarà a aquest tema.
Pel que fa a la Festa de Santa Àgata, comunica que no ho farà el Col·lectiu Resiliència i convida
a les escoles a col·laborar i organitzar el Santa Àgata escolar. Remarca que hi haurà obres al
carrer Major i que s’escau en diumenge. Podria fer-se una activitat al carrer o alguna cosa
material. Es deixa el tema sobre la taula a l’espera de respostes.
A continuació explica als assistents que des de l’Ajuntament s’ha estat treballant la proposta
del Pla d’Acció Cultural (PAC) que se’ls enviarà en breu i els convida a participar en el projecte.
PUNT SETÈ
La directora de l’Escola Pública Lluçanès agraeix a l’Ajuntament la inversió realitzada a la cuina
de l’escola i explica que funciona molt bé.
La representant del PAS de l’IES diu que ells han sortit perjudicats ja que quan el CP Lluçanès
tanca, l’Institut es queda sense servei de cantina. S’acorda parlar amb l’empresa que munta la
cantina per buscar solucions.
I no havent-hi més temes a tractar, finalitza la sessió.

