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

Sessió: 18 

Data: 14 de FEBRER 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) 

 Mª Dolors Mancebo ( AMPA Salvador Sunyer i Gegant del Rec) 

  (AFA Escola Pia) 

 Montse Palau ( Directora Escola La Farga) 

 Albert Quintana (MRP i Xarxa territorial educació 360) 

 Lluíg Puigdemont (Fundació SER.GI) 

 Eva Rigau ( Regidora Ajuntament de Salt) 

 Xevi Fabregas ( Director Escola El Veïnat) 

 Pep Tort (Assessor LIC Dep Educació) 

 Cris Sibina ( AMPA Gegant del Rec ) 

 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Visita del Conseller d’educació 

3. Trobada Clara Serdà 

4. Pacte contra la segregació escolar 

5. Comissions 

6. Visita escola Pia 25 de febrer 

7. Torn de paraula. 
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Desenvolupament 

 

1. Aprovació de l'acta anterior (23 de gener de 2018) 

2. Algunes representant de la plataforma Salt’educa es varen trobar el passat 25 

de gener amb el Conseller d’educació Josep Bargalló coincidint que estava de 

visita a Salt. 

Es va preparar un document amb algunes dades significatives de la situació 

educativa a Salt i se l’hi varen exposar quines eren les nostres demandes. 

La trobada va tenir una durada de 20 min. El Conseller es va mostrar 

respectuosa amb les demandes i sensible a les problemàtiques exposades. 

Creiem que és important haver-li pogut traslladar les dades i demandes en 

l’informe elaborat. 

Són conscient de la falta de places per secundària i com aquesta pressió ja és 

palesa en els grups actuals. També es demana que des del Departament 

d’educació hi hagi una planificació educativa supramunicipal. 

Hi ha la intenció de poder agrupar aquells cicles d’una mateixa família per 

centres educatius. 

També es posa a sobre la taula la complexitat dels menjadors escolars. 

3. Trobada Clara Serdà 

El 24 de gener es fa una trobada amb la tècnica d’educació de l’Ajuntament  de 

Salt i alguns dels membres de Salt’educa. L’objectiu era comentar alguns dels 

temes que han sorgit a les assembles sobre la preparació de les preinscripcions 

escolars. 

 Guia de centres educatius de Salt 

Es fan algunes aportacions que creiem que poden millorar la Guia de 

centres educatius de Salt.  

a) Pensem que quan les famílies busquen on escolaritzar els seus fills 

aquesta guia els pot resultar molt feixuga. S’hauria d’editar un 

format per a cada objectiu formatiu, formació adults, universitat, 

educació obligatòria... 

b) Hi hauria de figurar la titularitat dels centres educatius, així com es 

fa amb les escoles bressol. 
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c) Proposem que aquest s’ordenin per ordre d’alfabètic, i no per 

titularitat. 

d) Ens agradaria que la informació de cada centre educatiu fos més 

amplia en termes de projecte educatiu de centre i cost anual que 

suposa per a la família. 

 Díptic, tria escola a Salt 

Ens informen que no es tindrà en compte el díptic editat per 

Salt’educa i que des de l’Ajuntament se n’ha fet un altre basat amb les 

recomanacions que fa la Fundació Jaume Bofill. 

Creiem que aquest díptic és un element que hauria de transmetre 

confiança a les famílies i el que es proposa encara crea més angoixa 

perquè es presenta com un pas súper rellevant on no hi ha marxa 

enrere. 

Pensem que la proposta que es planteja no dóna cap solució a les 

necessitats de Salt. 

Pensem que s’hauria de continuar distribuint el díptic de Salt’educa. 

 

 Jornada portes obertes escoles de Salt. 

No es planteja per aquest curs escolar per una falta de recursos 

humans. S’està pendent de la contractació d’una persona a l’Àrea 

d’ensenyament per impulsar el Pla Educatiu de Ciutat i seria aquesta 

qui ho organitzaria. 

També es comenta que a partir del pròxim CEM s’impulsaran les 

diferents comissions per fer seguiment i propostes del PEC. S’ha fet la 

contractació amb xarxa de consultors i la Laia Monterde perquè els 

dinamitzin. 

 Clàusules menjadors escolars. 

Se li comenta que des de Salt’educa s’està treballant amb unes 

possibles  clàusules de menjador estretes d’altres models. Encara no s 

li han passat perquè la comissió no s’ha trobat. 

En aquesta línia des d’educació 360 es veu que s’hi va treballant però que no s’avança massa. 

Els objectius pel pròxim curs escolar són els mateixos que hi havia l’any passat. 
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Es va fer una reunió de directors per veure quines millores si haurien de contemplar, com per 

exemple la ràtio i de moment no se’n té el retorn. 

Proposem que si és segueix amb el mateix model que l’any anterior que es faci només la 

licitació per un any més a l’espera de poder anar treballant les clàusules 

Des de Salt’educa pensem que s’ha de discutir a veure com ha de ser aquesta comissió de 

menjadors  del Consell d'Educació i quins actors hauria de tenir. 

De moment s’ha aprovat 2 hores de més a la setmana pels coordinadors de menjadors. Durant 

aquestes hores s’haurien de poder fer les reunions amb els directors del centre educatiu ho la 

comissió de menjador que l’equip directiu delegui. 

Es planteja la possibilitat de fer un menjador pilot a la secundària, on a cada centre hi hagi un 

espai de refrigeració i microones pel menjar i un espai per poder fer l’àpat. 

També es contemplen canvis en el JUGUEM? Sobretot pel que fa a les inscripcions. De moment 

es proposen 4 reunions sectorials, una amb les AMPA, una altra amb el CE, una amb les 

entitats de les activitats artístiques i una altra amb les de les entitats esportives. Tot plegat es 

vehicularia a través de les TIS en els Centres Educatius 

4. Les diferents comissions encara no s’han trobat tret de la dedicada a debat 

polític. Pròximament ens informaran. 

La comissió dedicada el pacta local contra la segregació escolar, està a l’espera 

de com evoluciona la moció de suport al pacte proposat des del síndic de 

greuges. 

5. Es presenta una moció en el pròxim ple, de suport a nivell local al pacte contra 

la segregació escolar del Síndic de greuges. En cap moment s’ha comentat a la 

plataforma. Hi ha algunes formacions polítiques que no hi estan massa 

d’acord.  

Des  del Síndic de greuges es demana directament a la Plataforma Salt’educa 

que aquesta pugui formar part del debat i s’adhereixi al pacte contra la 

segregació escolar. Des de la plataforma Salt’educa es decideix adherir-s’hi. 

Malgrat que la FAPAC no es subscriu al pacte, les Escoles d’Alta Complexitat 

que també es troben en assemblea sí que hi estan a favor 

6. Es proposa trobada amb l’escola Pia el dilluns 25 de febrer a les 15.00. 
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Un dels representants de l’AMPA que assisteix a la reunió els confirma que hi 

podran assistir 3 membres de la plataforma. 

Pròximes jornades: Fòrum dels centres educatius de Salt, debat polític, tria 

d'escola, presentació combatre la segregació escolar des dels municipis a Salt... 

8. Pacte contra la segregació escolar, FAPAC i comissió alta complexitat 

9. Torn obert de paraula. 

Acords: 

La propera assemblea es proposa pel dijous 21 de març de 2019 a les 19.00 h a l’Ateneu 

Popular Coma Cros.  

Pels assistents, signen aquesta acta. 


