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ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SALT'EDUCA 

Sessió: 11 

Data: 18 D’ABRIL de 2018 

Horari: de 19.00 h a 20.30 h 

Lloc: Ateneu Popular Coma Cros (El Teler) 

Hi assisteixen: 

 Miquel Viladomat (AMPA "Salvador Sunyer") 

 Francesc Martínez ( Canviem Salt) 

 Ferran López (Casal dels Infants) 

 Lluís Puigdemont ( Fundació Ser.Gi) 

 Jordi Palomeras ( AMPA Escola Bressol) 

 Majda Belayachi Bahloul (AMPA escola “Les Deveses”) 

 Pere Serrat ( AMPA Institut Salvador Sunyer) 

 Montse Palau (Directora escola “La Farga”) 

 Montse Puigvert (Associació Vincle) 

 Albert Quintana ( educació 360, MRP) 

 Glòria Fàbregas (AMPA Gegant del Rec) 

 Cris Sibina ( "Gegant del Rec" i de la Comissió Escolar EA) 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

2. Valoració del díptic i la seva distribució. 

3.  Manifest per l'encaix de les dues línies d'ESO i el possible tancament d'un P·3. 

4. Jornada educació 360. Línies prioritàries de treball. 

5. Menjadors escolars 

6. Diagnosi pel Pla educatiu de Salt. Socialització de les propostes 

7. Torn obert de paraula 

Desenvolupament: 

1. Aprovació de l'acta anterior. S’ha rectificat l’acta anterior amb les aportacions que 

han fet els assistents. L’acta final quedarà penjada a la web per qui la vulgui consultar. 

Un cop fetes les rectificacions pertinents l’acta es dona per aprovada. 
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2. Valoració del díptic i la seva distribució. Tothom està satisfet de com ha quedat 

finalment el díptic en defensa de l’escola pública de Salt. Aquest s’ha enviat per correu 

postal a totes les famílies que enguany han de matricular els seus fills i filles a P-3. 

Pensem que aquest és un èxit important. 

També s’ha distribuït per alguns espais municipals com les escoles bressol públiques, el 

pavelló esportiu, l’estació jove, al Mas Mota... 

Les famílies ens vàrem organitzar per repartir-lo a la fira del planter, però el mal temps 

ho va impedir, ho farem per Sant Jordi encara que el període d’inscripcions estigui a 

punt de finalitzar. 

Es proposa que si l’any que ve es vol tornar a reeditar, es pugui aprofitar part del 

pressupost participatiu, així com per organitzar una jornada o fòrum de les escoles de 

Salt on totes plegades poguessin mostrar-se a la ciutadania. 

Es comenta, el mal està, que han mostrat les escoles concertades a través de la 

Confederació Cristiana d’Associacions de Pares de Catalunya, considerant que certs 

municipis menyspreen l’escola concertada, no concreten de quins territoris es tracta. 

Des de Salt’Educa pensem que l’administració en cap cas es pot mostrar neutral a 

l’hora de fer valdre l’escola pública i que aquesta l’ha de defensar i donar suport, ja 

que és la seva escola. L’escola concertada publicita els seus centres educatius quan i 

com vol, sense donar explicacions a ningú i de vegades de forma desmesurada 

utilitzant eslògans ambigus. 

 

3. Manifest per l’encaix de les dues línies d’ESO i el possible tancament d’una línia de P-3. 

Des de la Coordinadora d’AMPA es fa una proposta del que pot ser el manifest per 

denunciar la falta de planificació educativa que mostra el Departament 

d’Ensenyament, i a la vegada també es pensa complementar amb mobilitzacions. 

Es fa una llegida conjunta del manifest i es retoquen alguns punts que es consideren 

rellevants. S’introdueix la tasca que està fent  actualment l’escola d’adults com a 

centre de secundària de segona oportunitat. Es redacten el que haurien de ser les 

demandes entre tota la gent que participa en l’assemblea, dels que s’acorden els 

següents punts: 

Així doncs les associacions, entitats i col·lectius signants demanem que: 

 
 es faci una planificació educativa compartida, aprofitant i posant en valor la 

comunitat educativa organitzada del territori i fent d’aquest treball conjunt una 
singularitat positiva per Salt. 
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 s’aprofiti la davallada demogràfica per baixar les ràtios de tots els centres eductius 
tant públic com privats-concertats, i que no es torni a proposar el tancament de cap 
línia. 

 s’incorpori una de les línies addicionals de 1r d’ESO a l’institut Salvador Sunyer i 
Aimerich,  amb la inversió necessària a l’equipament (1 barracó més) per tal d’igualar-
ne l’oferta amb els altres dos instituts i demostrar que es treballa per erradicar la seva 
estigmatització. 

 hi hagi complicitat entre l’Ajuntament de Salt i el Departament d’Ensenyament per 
facilitar la millora dels equipament educatius de la Vila i la construcció dels nous 
equipaments tenint en compte la repercussió social que se’n deriva. Cal un 4t  institut. 

 Es reconegui la SINGULARITAT de Salt amb mesures particulars i una legislació especial 
per Salt. 
 

Sembla que el Departament d’Educació no ha comunicat oficialment el tancament d’algunes 

línies de P-3, deixa aquests supeditats a un mínim de preinscripcions impossibles. Sembla una 

manera de minimitzar una notícia que podria ser escandalosa. 

Si realment es vol treballar amb la comunitat educativa d’un territori, aquesta s’hauria de fer el 

primer trimestre de curs i no a finals de març com ha estat el cas, sembla un despropòsit per 

no deixar marge de maniobra. A més aquesta planificació hauria de tenir en compte de poder 

donar servei a tota la població empadronada, no s’hauria de tenir en compte l’alumnat fuga 

que a Salt és el més elevat de tota Catalunya. 

Es proposta fer la presentació del manifest juntament amb una mobilització que es portaria a 

terme el dilluns dia 7 de maig a partir de les 17.00 h. Ens trobem amb totes les famílies, equips 

docents, entitats i grups polítics que ho desitgin, després de l’escola a Països Catalans a 

l’alçada de l’Estació Jove. La idea és escenificar un centre educatiu amb tots els equipaments 

necessaris al mig del carrer. 

Es proposa fer una reunió extraordinària de Salt’educar el dia 2 de maig a les 19.00 h al Teler 

de la Coma Cros només per aquest tema. 

Es comunicarà a l’Ajuntament el tall de la via pública de 16.00 h a 19.00 h 

4. I  6  Jornada educació 360. Línies prioritàries de treball/ Diagnosi del Pla Eductiu de 

Salt, socialització de les propostes. 

Es comenta la jornada que es va fer el passat dia 10 a la Coma Cros sobre educació 360. Alguns 

membres de l’assemblea hi varen assistir, d’altres els va sobtar que un acte d’aquest tipus no 

es publicités des de l’Ajuntament. S’explica que aquest ha estat organitzat per Grup 

Coordinador Xarxa Territorial Educació 360 de Girona. Salt comença el seu pilotatge i es vol 
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engrescar a altres municipis del territori perquè comencin a tenir en compte aquesta mirada 

360 de l’educació. 

L’Albert Quintana ens explica com aquesta iniciativa a Salt també s’ha posat en contacte amb 

la diagnosi que s’està fent al territori i la feina que ha fet el Pla Comunitari per anar tots a una. 

Cris Sibina que participa en el Grup motor de la diagnosi de Salt explica que aquest ja està 

finalitzat, el document el tenim penjat a la web de Salt’Educa. En aquest hi ha algunes 

propostes d’actuacions que s’hauran d’acabar de definir amb la població, per això es vol fer un 

fòrum obert el pròxim dia 26 de maig de 2018 a la Coma Cros. 

A la vegada la tècnica de referència de la diagnosi la Laia Monterde s’anirà trobant amb 

diferents grups de treball pels resultats i detectar prioritats. Amb les AMPA es farà 

conjuntament amb la Xarxa de Tallers en família i es proposa de trobar-nos el dimarts 8 de 

maig de 2018 de 15.00 h a 17.00 h, el lloc està per concretar. 

5. Menjadors escolars 

Des de la Coordinadora d’AMPA les famílies també s’han organitzat per denunciar les 

mancances de l’empresa gestora del menjador al Consell Comarcal del Gironès. Cada AMPA ha 

entrat per registre una instància formal de queixa sol·licitant que se’ls retiri la concessió. 

Sembla que es veu més afectiva que es faci una reunió amb el departament responsable si 

realment es vol activar el concurs per una nova concessió. Glòria Fabregas s’encarrega de 

demanar una reunió amb la persona responsable. 

El tema de menjadors és un tema que preocupa tant a les famílies com als equips docents, 

actualment no es veu com un espai educatiu, sinó més aviat com un menjador social. Algunes 

escoles alerten del fet que aquestes dificultats alteren al treball eductiu que aquestes poden 

fer a la tarda. 

 

 

Pels assistents, signen aquesta acta. 


