
ACTA REUNIÓ CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE PRATS 
DE LLUÇANÈS 

Data: 21 de març 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 
   Glòria Almansa, educadora de l’Escola Bressol La Pitota 

 
Pel sector de la Direcció de centres escolars concertats: 

   Gina Canal, directora FEDAC Prats 
   Mª Carme Castellà, mestra FEDAC Prats 
   Montserrat Gorchs, mestra FEDAC Prats 

 
Pel sector dels pares i mares centres públics: 

   Isabel Solanas, mare de l’Institut Castell del Quer  
   Anna Ma Bruch, Ampa de l’Escola Lluçanès 
   Jordi Puig, pare de l’Institut Castell del Quer 

 
Pel sector dels pares i mares centres concertats: 

   Blanca López, mare FEDAC Prats 
 
Pel sector de l’administració educativa: 

 Leny Jareño, representant administració Institut Castell de Quer 
 
Pel sector de l’Ajuntament: 

 Isaac Peraire Soler, alcalde 
 Laia Font, regidora d’Educació, Ajuntament 
 Jordi Batriu, grup municipal PdCAT 
 Heleni Munujos, tècnica d’Educació, Ajuntament 

Pel sector dels Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya: 
  Montserrat Sucarrats, Extensió CRP de Perafita  

 
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 
  Ramona Costa, titular FEDAC Prats 
 Iolanda Comellas, Educadora Social 
 Judit Codina, mare de l’Escola Bressol La Pitota 



 Anna Garrós, AMPA Escola Bressol La Pitota  
 Albert Blanqué, representant administració Escola Lluçanès 
 Centre Obert 
 Lluís Muntadas, Casal del Jovent 
 Marian Puig, Escola Lluçanès 
 Anna Vilà, Escola Lluçanès 

 

ORDRE DEL DIA: 
1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Sant Jordi Escolar 

3. Jardí Educatiu i procés participatiu 

4. Casal de Jovent i altres instal·lacions 

5. Informacions diverses 

6. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió: 

Abans de començar la sessió, la regidora d’Educació s’excusa pel retard en la celebració del 
Consell que atesa la situació política a la tardor no ha pogut celebrar-se fins al dia d’avui. 

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 
La regidora d’educació explica que els eixos de la 2a Setmana Cultural, que se celebrarà del 17 
al 23 d’abril del present, giraran al voltant de la història, patrimoni i figures històriques del 
municipi. En estar lligada, la Setmana Cultural, amb la festa de Sant Jordi escolar demana als 
mestres i educadors si tenen alguna proposta com a tema per al concurs literari de Sant Jordi. 
Exposen diverses possibilitats com ara, jocs al carrer, espais del poble,..., tot dins de l’àmbit de 
patrimoni. Finalment es consensua el tema del patrimoni construït als diferents espais del 
municipi. (Lourdes, Safareig, etc.). 

Pel que fa al concurs “Sant Jordi Escolar”, se’ls enviaran les bases el més aviat possible. 

PUNT TERCER 
La regidora d’Educació explica als assistents el projecte “Construint un jardí, teixint comunitat 
educativa”: un jardí natural i educatiu per a compartir nens i grans. L’objectiu és crear un espai 
públic exterior per als infants i joves que doni resposta a les necessitats dels infants i les seves 
famílies, un espai de trobada que ofereixi una nova cultura d’infància i que impliqui a les 
persones del poble com a comunitat educativa. És un projecte que implica un procés 
participatiu de tots els sectors del municipi. A les preguntes sobre on s’ubicarà el projecte, 
l’alcalde explica que inicialment es preveia a la zona del pavelló però que també podria 
completar el parc infantil del Passeig. Tanmateix, no es descarta que hi hagi altres espais que 
acompleixin els objectius del projecte. El procés participatiu definirà on es farà. 

S’enviarà el projecte a tot el Consell Escolar i se’ls convocarà a l’assemblea que es farà més 
endavant. 

 



PUNT QUART 
La regidora d’Educació recorda a tots els assistents que tenen a la seva disposició les 
dependències de L’Espai per a realitzar-hi qualsevol activitat de formació, reunions, tallers, 
xerrades, etc., igualment com la resta d’espais públics municipals (Cal Bach, Casal del Jovent, 
etc.). 

PUNT CINQUÈ 
La regidora d’Educació informa que el proper 5 d’abril s’inaugurarà a l’Espai Social de la Gent 
Gran l’exposició “Escoles d’altres mons” que serà a Prats del 4 al 27 d’abril, i convida a tots els 
assistents a assistir-hi. 

El Consell d’Infants ja s’ha posat en marxa i es demana opinió als responsables de les escoles 
els quals responen que els nens que en formen part van sortir de la sessió molt contents i 
il·lusionats.  

Concurs de dibuix de Sant Joan i el Elois: s’enviaran les bases a les escoles i se’ls demana que el 
lliurament de dibuixos no es faci més tard del 2 de maig vinent. 

PUNT SISÈ 
La responsable del Centre de Recursos Pedagògics Perafita, proposa que els materials que es 
treballin sobre el patrimoni construït per la Setmana Cultural, s’aprofitin per a la Jornada 
Europea del Patrimoni (12-14 d’octubre) i doni peu a muntar alguna activitat. 

No havent més temes a tractar, l’alcalde agraeix als assistent la seva participació i finalitza la 
sessió a les 18:06h. 

 

 


