ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SALT'EDUCA
Sessió: 15
Data: 07 de NOVEMBRE de 2018
Horari: de 19.00 h a 20.30 h
Lloc: Ateneu Popular Coma Cros (Aula de formació)
Hi assisteixen:


Miquel Viladomat (AMPA "Salvador Sunyer")



Paula Juncà (AMPA escola “El Gegant del Rec”)



Jordi Palomeras ( AMPA Escola Bressol “El lledoner”)



Montse Puigvert (Entitat Vincle)



Albert Quintana ( educació 360, MRP)



Lluís Puigdemont ( Fundació SER.GI)



Ferran López (Membre col·laborador)



Pere Serrat (AMPA Institut Salvador Sunyer)



Èlia Llinàs (AMPA Institut Salvador Sunyer)



Glòria Fàbregas (AMPA escola “El Gegant del Rec”)



MªDolors Macebo (AMPA escola “El Gegant del Rec”)



Victor Martínez (AMPA escola “Les Arrels)



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

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior (14 octubre 2018)
2. Seguiment de les diverses actuacions sobre les adscripcions escolars primàriasecundària. Petició reunió amb l’equip de govern, reunió coordinadora d'AMPA.
3. Renovació domini i allotjament del web.
4. Visita diferents grups polítics, entitats i escoles que no han participat a Salt'educa i que
no s'han adherit a cap de les propostes (elaboració d'un llistat i possibles persones de
referència).
5. "Decàleg per revertir la segregació escolar i millorar l'equitat del sistema educatiu"
Tenim el model de la FAPAC i de l'Ajuntament de Girona. Fem la nostra proposta
municipal.
6. Torn obert de paraula
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Desenvolupament:
1. Aprovació de l'acta anterior (14 octubre 2018)
Tothom ha rebut l’acta anterior i queda aprovada.
2. Seguiment de les diverses actuacions sobre les adscripcions escolars primàriasecundària. Petició reunió amb l’equip de govern, reunió coordinadora d'AMPA.
Els membres de Salt’Educa, que també formen part de la Coordinadora d’AMPA de Salt, ens
fan un resum de com va anar la darrera reunió de la Coordinadora on també es va parlar del
tema de les adscripcions escolars. En aquesta ocasió hi assisteix la nova tècnica d’educació
Clara Sardà de l’Ajuntament de Salt, ja que tenia interès a veure qui en formava part i com pot
ser el vincle amb aquesta.
En la reunió de la Coordinadora d’AMPA es va tornar a manifestar el desacord amb el canvi que
es proposa d’adscripció universal, per les greus implicacions que pot tenir. Vam quedar que les
AMPA intentaran parlar amb direccions i mestres de tots els centres abans del Consell Escolar
Municipal (on es sotmetrà a votació) per tal que es replantegin les postures. L'argumentari
queda adjunt a l’acta amb un altre document.

En aquesta reunió també s’acorda parlar amb l’Ajuntament perquè enguany aquest es faci
càrrec de la despesa del díptic que dóna suport a l’escola pública del municipi. També es
manifesta la voluntat de fer la jornada/Fòrum educatiu perquè es visualitzi la bona feina que
fan el conjunt d’escoles de la Vila.
Cris Sibina exposa que el regidor s’ha posat en contacte amb ella per disculpar-se per no haver
trobat data per trobar-se amb la plataforma. Explica que el dimarts dia 13 té reunió amb
l’equip de govern sobre aquest tema i que després ens proposarà una data.
Acordem que Cris Sibina li demanarà que el mateix dimarts dia 13 de novembre ens doni una
resposta. Pensem que l’equip de govern s’ha de posicionar i no deixar-ho en mans dels
membres del Consell Escolar Municipal.
No entenem què és exactament el que preocupa de poder assignat una escola a un institut si
actualment ja hi ha un 15% de l’alumnat que no accedeix en el centre educatiu que s’havia
inscrit en primera opció.
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Es recupera el document per saber exactament quins són els representants amb dret a vot que
formen part del CEM. Acordem que compartirem el document perquè cadascú pugui
contactar-hi per veure si tots ells saben exactament de què tracta el tema de les adscripcions
escolars. En aquesta ocasió, si surt a votació, es demanarà que aquest es pugui fer en secret.
En aquest CEM també s’hauria d’aprovar el Pla Educatiu de Ciutat, ja que ha d’anar lligat al
pressupost amb les partides destinades a nodrir les actuacions acordades. Ens preguntem com
es socialitzarà el PEC amb els membres del CEM, ja que potser aquests no estan al cas i falten
poc més de 15 dies per la seva celebració.
Albert Quintana membre d’educació 360 explica que en el protocol presentat per a la millora
dels menjadors escolars també s’ha proposat que hi pugui haver una comissió dins el CEM. A
més s’ha aconseguit una aportació de 3.000€ per part de l’Ajuntament perquè es pugui
ampliar l’horari els coordinadors de menjadors de cada centre educatiu.
Hi ha encara pendent la negociació dels plecs del conveni per a les properes licitacions del
servei de menjador. Tenim la sensació que es va tard, ja que aquesta s’haurà de presentar com
a molt tard al febrer.
Pel que sembla Des de l’Ajuntament es vol que el CEM sigui una eina més de participació i no
tan informativa com fins ara. Aquesta es podria utilitzar per acordar quins criteris s’estableixen
en aquesta licitació. En aquest cas també hi ha de participar el Consell Comarcal del Gironès.
Cal demanar un calendari perquè no se’ns tiri el temps a sobre i se’ns digui que no si pot fer
res.
No sabem gaire com està el PEC, sabem que s’ha d’aprovar pel CEM i per Ple al desembre. Aquí
hi té algun paper el grup motor? Cris Sibina farà un correu a la Clara per veure si ens hem de
tornar a trobar.
3. Renovació domini i allotjament del web.
En Miquel i en Victor miraran si la web es pot ubicar en alguns dels ser servidors que per
qüestions laborals gestionen. Es crearà un nou domini que sigui Salt’Educa i no Plataforma per
l’educació a Salt. En Xevi els farà el traspàs, si cal, en Pere també hi pot donar un cop de mà.
Entre tots 4 formaran una comissió de comunicació xarxes.
4. Visita diferents grups polítics, entitats i escoles que no han participat a Salt'educa i
que no s'han adherit a cap de les propostes (elaboració d'un llistat i possibles
persones de referència).
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Primer s’elaborarà aquest llistat per després veure qui pot fer el contactes.
Parlant dels diferents grups polítics, des de la Coordinadora d’AMPA plantegen poder preparar
un debat entre tots els partits polítics perquè exposin el seu full de ruta debat dels temes
educatius al municipi. La Coordinadora proposa fer-ho conjuntament amb Salt’educa.
Es farà una comissió per començar a pensar el format: Èlia Llinàs, Glòria Fàbregas, Roger
Fitó?..
5. "Decàleg per revertir la segregació escolar i millorar l'equitat del sistema educatiu"
Tenim el model de la FAPAC i de l'Ajuntament de Girona. Fem la nostra proposta
municipal.
Si es vol un decàleg més a mida per Salt, cal treballar-ho, també tenint en compte tot el que
està passant en l’àmbit nacional. Es farà una comissió per treballar el document per després
portar-lo a debat a la plataforma. De moment s’ofereixen: Albert Quintana, Ferran López,
MªDolors Mancebo, Èlia Llinàs, Per Serrat i Cris Sibina
6. Torn obert de paraula
Des de la revista UniserSalt 17190 se’ns proposa poder fer algun escrit sobre quins són els
reptes actuals de Salt’educa i quines són les dificultats en què es troba.
En Miquel s’ofereix per començar-lo. Després el compartirà per poder-hi introduir el que es
cregui convenient.
També es proposa fer una revisió del que és la presentació del curs escolar a Salt. Es creu que
aquest és molt unidireccional, Ajuntament cap a mestres i a més no té en compte altres agents
del territori que també formen part del teixit educatiu (mirada 360). S’hauria de celebrar un
inici de curs a escala municipal i no només de les escoles.
Surten idees com replicar la Gimcana que fan els mestres de la Farga pel municipi, les visites
als centres de culta, participació d’alumnes des dels APS... Se seguirà repensant.

La propera assemblea es proposa pel dimecres 5 de desembre de 2018 a les 19.00 h a l’Ateneu
Popular Coma Cros. Com que l’endemà és festiu s’aprofitarà l’ocasió per anar a prendre alguna
cosa i acomiadar-nos fins passat les festes de Nadal.

Pels assistents, signen aquesta acta.
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