ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SALT'EDUCA
Sessió: 16
Data: 05 de DESEMBRE 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")



Jordi Palomeras ( AMPA Escola Bressol “El lledoner” i “Gegant del Rec”)



Albert Quintana ( educació 360, MRP)



Ferran López (Membre col·laborador)



Pere Serrat (AMPA Institut Salvador Sunyer)



Èlia Llinàs (AMPA Institut Salvador Sunyer)



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



Judith Font (AMPA “Salvador Espriu”)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior (7 novembre 2018)
2. Nou escenari, adscripció universal primària-secundària. 4t Institut?
3. Propostes de la Comissió infància i famílies Ateneu Coma Cros
4. ASEM Associació d'Estudiants de Mestres de la UdG. III Setmana de l'Educació
a la Facultat d'Educació i Psicologia
5. Comissions, Pacte contra la segregació escolar, Comissió debat i comissió
comunicació.
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament:
1. Aprovació de l'acta anterior (7 novembre 2018)
Tothom ha rebut l’acta anterior i queda aprovada.
2. Nou escenari, adscripció universal primària-secundària. 4t Institut?
El dia 22 de novembre una comissió de Salt’educa es troba amb diferents regidors de
l’Ajuntament per debatre sobre el tema de les adscripcions escolars primàriasecundària.
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En aquesta reunió sembla que finalment l’equip de govern entén la necessitat que
l’administració prengui una sèrie de decisions per poder influir en la tria de centre
educatiu per part de les famílies. Verbalitzen que les adscripcions directes serien un
mal menor enfront de l’adscripció universal.
L’equip de govern està liderant un Pla Educatiu de ciutat, però en canvi no és capaç de
posicionar-se amb un tema tan important com el de les adscripcions escolars. En el
punt 2, 2.4 del Pla Educatiu de Ciutat es parla justament d’aquest tema i en canvi la
decisió es deixa en mans de votació per part del CEM.
L’escola concertada diu que no se sent representada en el Pla Educatiu de Ciutat. En
aquesta ocasió encara s’ha vist, és clara la divisió que hi ha dins el CEM.
Es proposa fer una intervenció en el Ple Municipal de la manca de determinació
política en la posada en marxa del Pla Educatiu de Ciutat.
Sembla que el fet que no s’aprovin els pressupostos condiciona que no es faci una
aportació econòmica pel PEC. Si el PEC s’aprova per una majoria en el Ple, també se li
hauria de poder destinar una partida pressupostaria.
Acordem fer un escrit per poder intervenir en el Ple Municipal, mostrant el nostre
suport al PEC, però també posant de relleu la manca de decisió i de determinació per
part del govern. La Judit Font s’encarrega de començar-lo i compartir-lo.
S'entrarà una instància fent una petició formal per intervenir en el Ple. Si no pot ser, es
demanarà en algun altre grup polític que ho faci.
També es creu que com a Plataforma s’hauria de demanar una trobada amb Martí
Fonalleras Director Territorial d’Ensenyament a Girona. El 4t institut ha de ser un
objectiu d’aquest curs escolar. La província de Girona hauria de tenir una planificació
educativa per la capital de província i la seva àrea metropolitana. La mala gestió és
l’exemple del que està passant ara amb el nou institut de Sarrià.
Un altre tema a tenir en compte és la falta de reconeixement per part de l’Ajuntament
de la Coordinadora d’AMPA. Segons sembla, diuen que aquesta no representa la
totalitat de les AMPA. Per part d’alguns mestres al·leguen a que la coordinadora no
representa a totes les famílies. Evidentment hi ha famílies que no es sentiran mai
representades per a cap organisme ciutadà, però sí que representa les famílies més
actives i amb posicionaments clars davant l’educació.
3. Propostes de la Comissió infància i famílies Ateneu Coma Cros.
Una representant de la comissió d’infància i família de l’Ateneu s’ha posat en contacte
amb nosaltres per veure si es pot fer alguna cosa de forma conjunta. Els inquieta no
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tenir prou informació davant de quins elements tenir en compte en la tria d’escola i
què comporta la segregació escolar.
Es fan algunes propostes:


Que pugui venir algú de la FAPAC i ens expliquin les diferents campanyes que
han fet en aquest sentit.



Fer una taula rodona amb famílies que ja estan escolaritzant els seus fills i filles
al municipi.



Jornada amb Xavier Bonal/ Aina Tarabina/Juan Cuevas



Taula Rodona amb membres de la comissió de la FAPAC d’escoles d’alta
complexitat.



Debat dels caps de llista dels partits que es presentin a les pròximes eleccions
perquè expliquin els posicionaments de les seves formacions davant la
problemàtica de la segregació escolar

Creiem que per part de l’Ajuntament hi ha d’haver el compromís de continuar la
campanya informativa envers les escoles del municipi i facilitar la informació a les
famílies de la tasca dels centres educatius de la Vila. Ex. Fòrum de les escoles.
Cal dotar l’àrea d’educació de recursos tant per impulsar aquestes noves propostes
com per reorganitzar el CEM.

4. ASEM Associació d'Estudiants de Mestres de la UdG. III Setmana de l'Educació a la
Facultat d'Educació i Psicologia.
Aquesta associació ens proposa de fer una activitat/ponència a la Universitat de
Girona. Alguns membres de la plataforma es proposen voluntaris per fer-ho. L’Èlia els
contestarà el correu per confirmar i tenir més informació.

5. Comissions, Pacte contra la segregació escolar, Comissió debat i comissió
comunicació.
La comissió comunicació ja ha arreglat el tema de l’allotjament web i el domini.
Es proposa fer visita a l’escola pia el dilluns 28 de gener a les 15.00h La Cris Sibina
escriu correu per acabar-ho de lligar.
La resta de comissions de moment no s’han trobat
6. Torn obert de paraula.
3

Amb el tema de menjadors escolars si es signés el nou Decret es podria traspassar la
gestió dels menjadors escolars en els ajuntaments.
Al febrer s’hauran d’estudiar unes noves clàusules per una nova concessió i perquè hi
puguin haver els 3 mesos d’exposició pública.
S’han fet reunions amb les direccions de primària i el Consell Comarcal per debatre
sobre el nou protocol de menjador. S’ha posat sobre la taula bàsicament temes
educatius. S’ha augmentat en mitja hora la coordinació de cada menjador. A Salt hi ha
un total de 90 monitors de menjador.
Actualment la ràtio és 18+9 i es negocia perquè sigui 16+8, aquestes millores tenen
bàsicament el cost econòmic coma dificultat.
S’hauria de convocar un CEM extraordinari per discutir sobre quina hauria de ser la
composició de menjador municipal i que aquesta tingués un poder de decisió real.
Des de Salt’Educa mirarem si trobem alguns models de clàusules de menjador.
Amb el nou protocol de Juguem? També s’està mirant si es fa un nou model
d’inscripció, tarificació social…
La Fundació Jaume Bofill presenta l’estudi
l’amenaça a l’portunitat . Aquesta es

Combatre la segregació escolar. De

podrà veure per streaming el dia 12 de

desembre. La Montse palau ens proposa de mirar-ho conjuntament des de l’escola.

La propera assemblea es proposa pel dimecres 23 de gener de 2019 a les 19.00 h a l’Ateneu
Popular Coma Cros.

Pels assistents, signen aquesta acta.
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