
 
 
 
 

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

Sessió: 19 

Data: 30 de març de 2019 

Horari: de 19.00 h a 21.15 h 

Lloc: El Teler, Ateneu Popular Coma Cros 

Assistents: Miquel Viladomat, Pere Serrat, Paula Juncà i Èlia Llinàs (AMPA Ins Salvador Sunyer), 

Dolors Mancebo i Glòria Fàbrega (AMPA Escola El Gegant del Rec), Jordi Palomeras (AMPA 

Escola Bressol El Lledoner, mestre primària), Ferran López, Montse Palau (Directora Escola La 

Farga), Jan (SEPC, Ins Vallvera) 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Díptic orientació tria escola i Guia de centres de l’Ajuntament 

3. Díptic tria escola pública, reeditem? 

4. Valoració reunió menjador del 27 de febrer 

5. Taula rodona eleccions municipals 

6. Pacte contra la segregació escolar del Síndic de Greuges 

7. Altres 

Desenvolupament: 

1. Aprovació de l'acta anterior 

2. Díptic orientació tria escola i Guia de centres de l’Ajuntament 

Díptic orientació tria escola: valorem positivament els canvis que s’han introduït, s’ha millorat 

el document, sobretot el darrer punt. 

Malgrat tot, trasmetrem algunes observacions / crítiques: 

● redacció en lectura fàcil per millorar la comprensió. 

● la defensa de l’escola pública no hi figura per enlloc i creiem que hi hauria de ser. 

● Comentem que el correcte hagués sigut, ja que figura que Salt’Educa ha col·laborat en 

la redacció del document, que ens haguessin enviat el document per revisar-lo abans 

de tirar-lo endavant (ens han enviat la versió definitiva i quan ja havien imprès i 

repartit els exemplars). 

Guia centres educatius: aspectes positius: s’ha unificat l’espai i format per a cada 

centre, es presenten en ordre alfabètic. Per contra, no hi consta el cost de cada centre. 

Farem un correu a la Clara exposant les diferents opinions. 
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3. Díptic tria escola pública, reeditem? 

Creiem que és important continuar fent arribar el missatge de defensa de l’escola pública. Surt 

la idea de reconvertir el díptic en pòster per penjar-lo a llocs clau com Biblioteques, Ateneu, 

Mercat, Escoles, Escoles Bressol, OME, Escola d’Adults, Hotel d’Entitats, Pavelló, piscina, etc. 

Acordem que en Pere reconvertirà el contingut del díptic en format DIN-A3, només la part de 

perquè escollim escola pública. Enviarà proposta per Whatsapp i valorarem. Imprimirem 20/30 

exemplars i ens repartirem per penjar-los. També per xarxes socials (Twitter de Salt’Educa) i 

penjar-ho a la web. 

 

4. Valoració reunió menjador del 27 de febrer 

Llegim l’acta de la reunió del menjador del 27 de febrer (penjada a la carpeta del Drive 

“Salt’Educa”). L’acta és poc clara i confusa, i hi ha errades (per exemple, no figura com a 

assistent en Ferran). Valoració molt negativa de com va anar; els canvis que s’introduiran per al 

curs vinent són mínims. 

El tema és que clarament no hi ha voluntat per canviar res. Formar part del pilot d’Educació 

360 de moment no ha aportat res de res, només ha permès que l’Ajuntament es pengi la 

medalla. 

Al Pla Educatiu de Ciutat va sortir el menjador com una prioritat, al darrer Consell Escolar 

Municipal va sorgir la necessitat de crear una comissió de menjador, i malgrat tot això, 

l’Ajuntament no s’implica.  

Davant la inacció d’Ajuntament, Departament i Consell Comarcal, acordem entrar instància a 

les tres institucions exposant el nostre malestar i apuntant les 3 prioritats que marquem: 

● baixada de ràtio (sobretot per a educació infantil) 

● que hi ha projecte educatiu de menjador d’acord amb els principis d’Educació 360 i 

dels PECS de cada centres 

● ampliació horària del monitoratge per a coordinació de l’equip i per a coordinació amb 

l’equip de mestres. 

L’Èlia farà esborrany que compartirà amb la resta i després ho entrarem per registre 

als tres organismes (Ajuntament, Consell Comarcal i Departament d’Educació). 

 

5. Taula rodona eleccions municipals 

La comissió ha treballat i exposa la proposta per la taula rodona. 

Es planteja com a taula rodona i no com a debat electoral. El que volem és que els candidats 

responguin les preguntes que els farem nosaltres, no que entrin en debat entre ells. 
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Data: divendres 10 de maig de 2019 a les 19h. 

Espai: pendent (s’ha sol·licitat El Canal). 

Grups polítics convidats: com que no hi havia acord, es fan votacions per decidir quins partits 

convidem. Finalment acordem convocar ERC, IPS-CUP, PSC, Canviem Salt, Junts per Salt, C’s i 

PP. 

Moderadora: Salima Abdessamie. 

Format:  

● Presentació de l’acte i de la plataforma Salt’Educa (qui som, què hem fet, què volem, 

convidar tothom a afegir-se) / Glòria Fàbrega 

● Explicació del format del debat i dels convidats / Salima 

● 4 blocs de preguntes seguint l’eix del Pla Educatiu de Ciutat. Abans de formular les 

preguntes, farem una breu exposició del tema, amb projecció de dades i/o imatges. 

Aquestes quatre intervencions les faran persones vinculades a cada temàtica: 

○ “Trencar les lògiques de la segregació escolar i social” / Judit Font, 

representant AMPES 

○ Temps no lectiu / fora escola / Albert Quintana, Educació 360 

○ Ensenyaments post-obligatoris / Transició educació-món laboral / Lourdes, 

directora Escola d’Adults 

○ Salt vila educadora / Participació infantil i junvenil / alumne Vallvera? Cau de 

Salt? Jove estació o fàbrica jove? 

Difusió: caldria iniciar-la per Sant Jordi, que podríem tenir cartells i repartir per les parades.  

Títol de l’acte: no acabem de decidir-nos. Algunes propostes “Salt, ciutat educadora?”. La 

comissió hi treballarà i farà proposta. 

Es proposa poder retransmetre l’acte via streaming. En Miquel se n’ocuparà. 

 

6. Pacte contra la segregació escolar del Síndic de Greuges 

El Síndic ens ha enviat el document en pdf i hem signat el Pacte. Estem ara a l’espera que ens                    

convoquin a les reunions de treball. 

7. Consell Escolar Municipal 

Els assistents al darrer Consell Escolar Municipal exposen que va ser dinàmic i es va treballar                

per grups seguint els eixos del pla educatiu de ciutat. Es van fer propostes de comissions de                 

treball que s’aprovaran a la propera reunió. La Laia Monterde dinamitzarà totes les sessions              

del CEM del 2019. 
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Acords: 

● Enviar correu a la Clara amb les valoracions del díptic tria escola i de la guia de centres                  

educatiu (Èlia). 

● Reconvertir el díptic del curs passat en format pòster (Pere) i penjar-lo a llocs clau               

(Tots). 

● Enviar a Ajuntament, Consell Comarcal i Departament d’Educació escrit sobre el           

menjador (Èlia fa esborrany, tots revisem). 

● Propera assemblea: dimecres 10 d’abril de 2019, 19.30h, Ateneu Popular Coma Cros.  
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