ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SALT'EDUCA
Sessió: 17
Data: 23 de GENER de 2019
Horari: de 19.00 h a 20.30 h
Lloc: Ateneu Popular Coma Cros (Aula de formació)
Hi assisteixen:


Miquel Viladomat (AMPA "Salvador Sunyer")



Francesc Martínez (Membre col.laborador)



Ferran López (Membre col·laborador)



Pere Serrat (AMPA Institut Salvador Sunyer)



Èlia Llinàs (AMPA Institut Salvador Sunyer)



Mònica Gibanel (Casal dels Infants)



Paula Juncà ( AMPA Salvador Sunyer i Gegant del Rec)



Marta Melendez (AFA Escola Pia)



Montse Palau ( Directora Escola La Farga)



Montse Puigvert ( Associació Vincle)



Cris Sibina ( AMPA Gegant del Rec )
Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta anterior (5 de desembre de 2018)
2. Propostes de Salt'educa per a les clàusules de la gestió dels menjadors
escolars. Com hauria de ser la composició de la comissió de menjador del
Consell d'Educació?
3. Proposta d'acció i ponència UdG i col·laboració amb el Camp de treball
internacional de l'AEiG Sant Cugat de Salt.
4.

Pròximes jornades: Fòrum dels centres educatius de Salt, debat polític, tria
d'escola, presentació combatre la segregació escolar des dels municipis a Salt...

5. Pacte contra la segregació escolar, FAPAC i comissió alta complexitat
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament:
1. Aprovació de l'acta anterior (5 de desembre de 2018)
Tothom ha rebut l’acta anterior i queda aprovada.
2. Visita del Conseller d’Educació Josep Bargalló i Valls a Salt
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El dia 25 de gener rebrem la visita del Conseller d’Educació de la Generalitat de
Catalunya. Aquest ha programat diferents visites institucionals i a centres educatius.
Entre aquesta visita ens concedeix 30 min a Salt’Educa de 18.15h a 18.45h.
Què li expliquem?


Breu presentació de qui som, plataforma que fa la demanda expressa del PEC.



Dades bàsiques del municipi:



o

Ràtios

o

Beques menjador

o

Fracàs escolar 4t d’ESO

o

Incorporació tardana...

Infraestructures:
o

Manteniment dels equipaments

o

4t institut, volem evitar macro centres que despersonalitzen els
aprenentatges.

o


Planificació amb un sentit d’àrea metropolitana.

Volem un seguiment i revisió de les propostes. Exemple de l’adscripció
universal va en contra d’allò establert.

3. Proposta d'acció i ponència UdG i col·laboració amb el Camp de treball internacional
de l'AEiG Sant Cugat de Salt.
ASEM Universitat de Girona de moment no ens ha confirmat ni la data ni el temps
d’exposició.
L’Agrupament Escolta Sant Cugat com l’any passat organitza un camp de treball
Internacional. Aquest cop enfocat en el camp social, no de medi natural com havia fet
altres anys.
Ens demanen una col·laboració perquè puguem explicar en els participants com neix
la Plataforma Salt’Educa i amb quin objectiu.
La visita està prevista per a la primera quinzena del mes d’agost. Hauríem de ser dues
o tres persones que els poguéssim rebre i fer-los l’exposició.
S’aprova la proposta. De moment Cris Sibina signarà el conveni de col·laboració i ja
veurem en aquestes dates qui pot està disponible.

4. Pròximes jornades/ Fòrum dels centres educatius de Salt, debat polític, tria d'escola,
presentació combatre la segregació escolar des dels municipis a Salt...
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Sembla que en principi per aquest any no és possible fer el fòrum/jornada oberta de
les escoles de Salt. És una proposta que va sortir del Pla Educatiu de Ciutat però
sembla que per falta de recursos humans no es pot tirar endavant aquest any.
No sabem si es farà cap trobada amb les famílies que han d’iniciar la seva
escolarització a P·3 o a 1r d’ESO per informar-les de les opcions que tenen al municipi.
Revisem el catàleg de centres educatiu que s’edita cada any, fem les següents
observacions:
o

Pels centres de primària i secundària no especifica la seva titularitat, si són
públics o privats concertats.

o

Creiem que cada centre educatiu hauria de publicar quin cost econòmic te per
infant/curs escolar. Sortides, AMPA, material...

o

Ens preguntem quin cost té i si és necessari, si més no amb el format actual.

Demà dijous dia 24 de gener a la 13.00 una comissió es trobarà amb la Clara (Tècnica
educació de l’Ajuntament per parlar-ne)
5. Pacte contra la segregació escolar, FAPAC i comissió alta complexitat.
Hi ha una Comissió de seguiment del Pacte Nacional contra la segregació escolar a
Catalunya. Arran d’això s'està creant un grup d'ampas de centres de màxima
complexitat (Com que la Fapac no vol signar el pacte contra la segregació que lidera el
síndic de greuges). És posible que aquest grup a títol individual de cada AMPA ens hi
puguem subscriure. Passarem més informació.
6. Torn obert de paraula
No sabem en quin punt es troben l’elaboració de les noves clàusules per a la licitació
del menjador escolar.
Teníem pendent una trobada amb Ajuntament+Consell Comarcal+Salt’Educa o
comissió de menjadors escolars que encara no està constituïda.
Proposem que si no s’han negociat les clausules, que la licitació sigui només per un
any.
Una comissió s’encarregarà de mirar les clàusules de Moianès i de Navarra que sembla
que tenen bona premsa
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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