ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PRATS
DE LLUÇANÈS
Data: 19 de juny de 2018
Hora: 17:30
Lloc: Sala de Plens Cal Bach
Presideix: Isaac Peraire i Soler, alcalde
Assistents:
Pel sector de la Direcció de centres escolars públics:
 Natàlia Franch, directora de l’Escola Lluçanès
 Elisenda Plana, directora de l’Institut Castell de Quer
 Carme Vall, professora de l’Institut Castell de Quer
 Mercè Riera, directora Escola bressol La Pitota
 Glòria Almansa, educadora de l’Escola Bressol La Pitota
 Marian Puig, Escola Lluçanès
 Anna Vilà, Escola Lluçanès
Pel sector de la Direcció de centres escolars concertats:
 Gina Canal, directora FEDAC Prats
 Ramoneta Costa, Titular FEDAC Prats
 Mª Carme Castellà, mestra FEDAC Prats
 Montserrat Gorchs, mestra FEDAC Prats
Pel sector dels pares i mares centres públics:
 Jordi Puig, pare de l’Institut Castell del Quer
 Alba Capdevila, AMPA Escola Lluçanès
Pel sector dels pares i mares centres concertats:
 Blanca López, mare FEDAC Prats
Pel sector de l’administració educativa:
 Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès
Pel sector de l’Ajuntament:
 Isaac Peraire Soler, alcalde
 Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament
 Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament
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 :






Laia Pujol, directora de l’EMAL
Isabel Solanas, mare de l’Institut Castell del Quer
Leny Jareño, representant administració Institut Castell del Quer
Iolanda Comellas, Educadora Social
Judit Codina, mare de l’Escola Bressol La Pitota







Anna Garrós, AMPA Escola Bressol La Pitota
Centre Obert
Lluís Muntadas, Casal del Jovent
Montserrat Sucarrats, Extensió CRP de Perafita
Arcadi Vilà,

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

Aprovació de l’acta anterior.
Valoració de les relacions Escoles – Ajuntament (activitats co-organitzades i suport)
Calendari escolar i festes de lliure disposició pel curs 2018-2019
Valoració del projecte “Consell del Infants”
Informacions diverses:
a. Camí escolar dissenyat pel SIE de l’IES
6. Torn obert de paraula. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió:
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
Abans de començar amb la valoració de les relacions entre les escoles i l’Ajuntament, explica
als assistents que els tallers d’àmbit cultural que la Diputació subvenciona cada curs enguany
han sofert un retard considerable. Es preveu que ben aviat s’aprovin les subvencions i puguin
realitzar-se durant el primer trimestre del curs.
L’alcalde demana als assistents com valoren les activitats de medi ambient i natura que s’han
proposat des de l’Ajuntament.
La resposta és força unànime, l es valoren positivament però es demana que es programin
amb prou antelació per a poder-les integrar en el programa escolar.
Pel que fa a les caixes-niu, l’escola Lluçanès veu amb bons ulls continuar el projecte l’any
vinent. L’escola FEDAC demana incorporar-se al projecte i està a l’espera que la regidora de
Medi Ambient es posi en contacte amb l’escola. La directora de l’escola bressol La Pitota
demana incorporar-se al projecte.
L’Alcalde els avança que el pas del ramat el mes de juny pel poble es mantindrà, ja que forma
part del projecte de transhumància que cal protegir, i que estaria bé que s’incorporés en el
calendari escolar.
Pel que fa temes com Sant Jordi escolar, ja el tenen previst dins del calendari, però amb la
resta del programa de la Setmana Cultural demanen que es tingui la programació des d’inici de
curs.
Pel que fa al concurs de dibuix de Sant Joan i el Elois, la directora de l’escola Lluçanès proposa
fer-ho cada dos anys, és a dir seguint els cicles escolars, per tal de no repetir el dibuix cada any.
La FEDAC ho subscriu. Tot i així es decideix , de moment, deixar-ho tal com fins ara.

PUNT TERCER
El calendari de festes escolars de lliure disposició per al curs 2018-2019 queda de la següent
manera:
Seran festa:
El 2 de novembre
El 7 de desembre
El 21 de gener
El 4 de març
PUNT QUART
Es demana que es faci una valoració del Consell d’Infants. Les dues escoles ho valoren molt
positivament. Els alumnes ho han integrat molt i estan encantats amb el projecte.
A la pregunta de si l’horari de trobades és el més escaient, les sessions es fan de les 13h a les
15h, hi ha quòrum en mantenir-lo.
PUNT CINQUÈ
Informacions diverses:
1. Premis de Sant Joan: cal avisar els alumnes premiats per a que encenguin el Petardàs
la nit del 23 i recullin els premis el dia 25.
2. Beques piscina: hi ha temps fins el 3 de juliol per demanar-les.
3. Pacte del temps: L’Alcalde explica la reunió del proppassat 13 de juny i els resultats de
la diagnosi de l’estudi fet per la UVIC. Hi ha consens que sense la implicació de la
Conselleria d’Ensenyament i dels agents implicats costarà implantar les mesures que
permetrien als alumnes de l’Institut, incorporar el dinar com a temps lectiu, tal com
proposa l’estudi. Pel que fa a les escoles de primària, l’estudi veu els horaris actausl
dins del projecte de la Reforma horària. L’alcalde avança que d’aquí a setembre es
muntaran els grups de debat per començar a treballar el tema i que la idea és
presentar el Pacte del temps de Prats al desembre vinent.
4. Camí escolar segur: els alumnes del SIEI de l’Institut han dut a terme el projecte que
s’havien proposat a inici de curs. Queden dos itineraris del proposats per pintar, com
que afecten a les altres escoles es proposa que es faci al setembre, de forma conjunta i
que els alumnes del SIEI facin l’assessoria i coordinació.
No havent més temes a tractar, l’alcalde agraeix als assistent la seva participació i finalitza la
sessió a les 18:06h.

