ACTA DE LA SESSIÓ DE CLOENDA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL PEL CURS 2019-2020

Convocatòria:
Dimecres, 1 de juliol del 2020
19h - Jardins de Cal Bach

Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natàlia Franch – directora de l’Escola Lluçanès
Marian Puig – cap d’estudis de l’Escola Lluçanès
Anna Vilà – Mestre de l’Escola Lluçanès
Ramoneta Costa – Directora de l’Escola FEDAC Prats
Montserrat Gorchs – Mestre de l’Escola FEDAC Prats
Laura Nualart – Mestre de l’Escola FEDAC Prats
Angelina Canal – Mestre de l’Escola FEDAC Prats
Ferran Ferrero – Director de l’INS Castell del Quer
Ester Bàscuas – Cap d’estudis de l’INS Castell del Quer
Carme Vall – Professora de l’INS Castell del Quer
Mercè Riera – Directora de l’escola bressol La Pitota
Rosa Vilà – Mestre de l’escola bressol La Pitota
Rosa Rodríguez – Directora de l’EMAL
Albert Blanqué – Representant del personal d’administració
Judit Rossinyol – Representant de l’alumnat
Guillem Grilló – Representant de l’AMPA de l’escola bressol La Pitota
Anna Mª Bruch – Representant de l’AMPA de l’Escola Lluçanès
Montse Boladeres – Representant d’ ERC Prats
Jordi Bruch – Alcalde i president de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
Vanessa Gómez – Regidora d’educació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès
Mireia Soriano – Tècnica d’educació de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Valoració del curs 2019-2020.
3. Aprovació dels dies festius de lliure elecció.
4. Continuïtat del projecte del Consell d’Infants.
5. Torn obert de paraula. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer punt
L’alcalde dona la benvinguda als assistents i es procedeix a l’aprovació de l’acta del consell
escolar anterior, celebrat el 14 d’abril de forma extraordinària telemàticament.
Donada la situació que s’ha produït aquest curs escolar generada per la crisi sanitària pel COVID19, l’alcalde dona la paraula als agents educatius per tal de procedir al segon punt de l’ordre del
dia, la valoració del curs escolar 2019-2020.
Segon punt
Comença l’exposició de la valoració del curs l’INS Castell del Quer i l’alcalde aprofita per donar
la benvinguda i presentar al nou director de l’institut, Ferran Ferrer, en el seu primer dia en el
nou càrrec. Serà el director durant un any a l’INS Castell del Quer, probablement prorrogable a
cinc anys de direcció.
Des de l’institut es valora la situació viscuda des d’una perspectiva positiva d’adaptació i
implicació del claustre davant la difícil situació provocada per la crisi sanitària i el confinament,
on s’han hagut d’adaptar els continguts i materials de totes les assignatures a la nova realitat
telemàtica, així com replantejar l’acompanyament dels alumnes que anaven a la selectivitat. De
cara al curs vinent encara hi ha moltes incògnites i molta feina fer. Per exemple, amb el tema
del material fungible i les quotes que paguen les famílies, a les quals s’ha de donar l’opció de
guardar la quota o fer el retorn, i això s’ha d’informar de família en família, pel que comporta
molta feina encara.
És el torn de valoració de la directora de l’EMAL, que comenta que s’han ofert classes
telemàtiques però que hi havia coses impossibles de fer online. També apunta que la situació a
intensificat les diferencies socials en relació als recursos disponibles o limitats. En aquest sentit,
l’alcalde comenta que el Consorci si que es va fer càrrec de les quotes. La directora de l’EMAL
també afegeix que un altre problema afegit a la situació ha estat la dificultat de la xarxa
comunicativa de les zones rurals. Per últim, comenta que s’han hagut d’ajornar els projectes
comunitaris que s’haurien d’haver dut a terme aquest curs i que aquest servei púbic es
reprendrà el curs vinent.
En el torn de valoració de l’Escola FEDAC Prats, la directora destaca en primer lloc la capacitat
d’adaptació de tota la comunitat educativa: mestres, alumnes i famílies, sense les quals no
hagués estat possible tirar endavant en aquestes circumstancies. Agraeix també el suport de

l’ajuntament i dels serveis socials. Posteriorment comenta que s’ha treballat amb unes
instruccions del Departament d’Ensenyament “interpretables” i en quant als projectes que s’han
vist suspesos, s’intentaran de recuperar l’any vinent o d’adaptar-los a altres fórmules.
La directora de l’Escola Lluçanès, en el seu torn de valoració, reitera tot el dit anteriorment per
la directora de l’Escola FEDAC Prats i afegeix que la tornada a l’escola les tres darreres setmanes
de curs ha generat molta incertesa i confusió, donat que un cop feta l’adaptació, s’han hagut de
reobrir els centres amb moltes dificultats i incerteses.
Arribat el torn de valoració de l’escola bressol La Pitota, la seva directora exposa que pel claustre
de mestres ha estat molt dur, donat que suportar la situació amb infants de 0 a 3 anys ha estat
molt complicat. Per poder fer l’acompanyament dels infants depenien de les famílies i les
jornades de treball es feien molt llargues, resultant estar treballant 24h. Descriu les instruccions
del Departament d’Ensenyament com pèssimes i inestables i comenta que l’escola bressol
segueix oberta i que segueixen treballant durant el mes de juliol, amb uns protocols inviables.
En aquest sentit, l’alcalde intervé per comentar que aquesta situació d’inestabilitat s’ha produït
a nivell institucional de forma general, no únicament en el cas del Departament d’Ensenyament.
Indica que no és fàcil gestionar una situació excepcional com la que s’ha viscut i entén que les
decisions que s’han pres han estat amb la intenció de vetllar per la salut de la societat, tot i que
hi hagin hagut errors evidentment. També afegeix que a nivell de municipi i comarca, la gestió
del COVID – 19 s’ha pogut dur a terme generalment bé i la gent ha respòs positivament i
preventivament. De fet, les taxes així ho indiquen, havent-hi 24/10.000 contagis a l’entorn
comparats amb els 98/10.000 de l’àrea metropolitana.
Posteriorment, valora la situació la representant de l’AMPA de l’Escola Lluçanès, indicant que
des de l’entitat s’han hagut de cancel·lar moltes activitats previstes i que s’ha intentat adaptar
al màxim a la realitat telemàtica l’activitat de l’associació.
Pel que fa la valoració de la representant de l’alumnat, comenta que personalment creu que
s’ha portat bé la situació i que, tot i saber greu haver d’acabar una etapa com és 4t d’ESO amb
les limitacions que ha suposat la crisi, s’entén la gestió i s’accepta. Valora positivament la
implicació del professorat, ja que l’acompanyament ha estat constant.
Acabades les valoracions, es procedeix al següent punt de l’orde del dia.

Tercer punt
Des de l’àrea d’educació de l’ajuntament s’havia treballat ja per mirar de fer coincidir els dies de
lliure disposició entre tots els centres educatius, quedant únicament per concretar un dia en la
proposta de l’institut. Havent de triar entre el 30 d’octubre o el 2 de novembre, la cap d’estudis
de l’institut comenta que per ells seria més viable fer el dia de lliure disposició el 30 d’octubre,
ja que la resta de dies festius ja coincideixen en dilluns i llavors es veurien afectades les matèries
desigualment. La resta de centres no tenen inconvenient en agafar el 30 d’octubre en lloc del 2
de novembre i així s’estableix; quedant doncs el següent calendari de dies festius de lliure
disposició pel curs 2020-2021:

30 d’octubre del 2019

7 de desembre del 2020

15 de febrer del 2021
29 de març del 2021
30 de març del 2021
3 de maig del 2021
23 de juny del 2021

INS Castell del Quer
Escola FEDAC
Escola Lluçanès
Escola Bressol LA PITOTA
INS Castell del Quer
Escola FEDAC
Escola Lluçanès
INS Castell del Quer
Escola FEDAC
Escola Lluçanès
Escola Bressol LA PITOTA
Escola Bressol LA PITOTA
INS Castell del Quer
Escola FEDAC
Escola Lluçanès
Escola Bressol LA PITOTA

Punt quart
La regidora d’educació pren la paraula i exposa que el consell d’infants també s’ha vist afectat
durant aquest període de crisis. No s’han suspès les trobades, però si que s’han fet de forma
telemàtica fins que ha estat possible tornar a reunir als consellers i conselleres, ja per fer la
cloenda. Com que el projecte de la campanya de civisme ha funcionat molt bé i han treballat
amb motivació, s’ha proposat i acordat amb els consellers i conselleres que es recuperà l’any
vinent per a poder executar-lo i que es mirarà de fer una sessió oberta per a què els consellers i
conselleres de sisè, que enguany deixen l’òrgan participatiu, puguin ser partícips del projecte
que han iniciat.
D’altra banda, la regidora també exposa que al veure’s anul·lada la setmana del medi ambient
que hi havia prevista per la primera setmana de juny, hi hauria l’opció de poder reagendar-la o

plantejar alguna activitat de cara a inici de curs. Es deixa en mans dels centes educatius, que
puguin fer arribar a l’ajuntament les seves consideracions, amb la intenció de que si es fa sigui
una activitat que sumi, no que suposi una carrega o un inconvenient.
També s’informa que del recurs del catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona pels tallers i
activitats d’àmbit cultural, només s’ha concedit un 50%, pel que es mirarà de garantir que cada
centre pugui fer almenys un dels dos tallers que havia proposat.
Per últim, l’alcalde recupera el torn de paraula i exposa que seria potser una bona idea fer una
jornada del medi ambient a principi de curs i fer així també un acte d’inici del curs acadèmic,
que és el que es va voler proposar per aquest mateix curs i que finalment no es va poder dur a
terme. Podria ser de formats diversos, però una opció també seria incloure l’acte dins la
campanya “Un arbre per Europa”.
Cinquè punt
L’alcalde informa que l’Albert Blanqué, conserge de l’Escola Lluçanès durant 24 anys, s’adhereix
a una excedència de dos anys per posteriorment agafar la jubilació i que la plaça per cobrir
aquests dos anys ja està oberta i publicada a l’oferta pública de l’ajuntament.
L’Albert Blanqué s’acomiada del consell i, satisfet de la feina feta, es prepara per una nova etapa
més tranquil·la.
Segueix el torn de paraula i la directora de l’EMAL exposa que des de l’escola estan oberts a tot
tipus de col·laboracions i propostes. El professorat de l’EMAL disposa d’hores més enllà de les
lectives per poder gestionar nous projectes, dels que anima a les escoles a participar i proposar.

Sense més precs ni preguntes, es dona doncs per finalitzada la sessió de cloenda del consell
escolar municipal pel curs 2019-2020.

Dimecres, 1 de juliol del 2020

[Acta aprovada a ma alçada, sense cap esmena, en la sessió del Consell Escolar Municipal celebrada
dimarts, 27 d’octubre del 2020]

