ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA PERSPECTIVA ESCOLAR DE SALT
Sessió: 1
Data: 22 de febrer de 2017
Horari: de 19.00h a 20.30h
Lloc: Auditori de la Coma Cros de Salt

Hi assisteixen:
-Fàtima de l'escola «La Farga»
-Montse Palau de l'escola «La Farga»
-Sílvia Bagaria de l'escola «Pompeu Fabra»
-Clàudia Díaz de l'escola «Pompeu Fabra»
-Neus de l'escola «Pompeu Fabra»
-Dani Fernández de l'escola «Pompeu Fabra»
-Rosa Sala, Tècnica d'educació de l'Ajuntament de Salt
-Dos representants de l'«Escola Pia»
-Mare Mancebo de l'escola «El Gegant del Rec», Comissió escolar EA
-Cris Sibina de l'escola «Pompeu Fabra» i de l'escola «El Gegant del Rec», Comissió escolar EA
-Èlia Llinàs de l'escola «El Gegant del Rec» i de l'institut «Salvador Sunyer», Comissió escolar EA
-Judit Font de l'institut «Salvador Espriu», Comissió escolar EA
-Pau Adroguer de la Comissió Escolar EA
-Juanjo de la Comissió escolar EA
-Tati de l'escola «Les Deveses»
-Sira Kante de la «FEDAC»
-Mariona Casas de la Comissió Escolar EA
-Nuria Moret de l'escola «Pompeu Fabra», Consell de Ciutat
Ordre del dia:
1. Posada en coneixement de la proposta que es vol iniciar sobre la segregació escolar a Salt.
2. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la reunió:
Es fa una roda de presentacions de totes les persones presents per conèixer la procedència de cada
persona.
Des de la comissió escolar de l'Espai Antiracista, s’introdueix el tema que ens preocupa de segregació
escolar que pateix el poble de Salt i com aquesta problemàtica afecta la nostra societat de manera
negativa. Expliquem breument la història i verbalitzem la necessitat d'abordar aquesta problemàtica de
manera conjunta.
La idea que proposem és de poder fer en primer lloc una anàlisi objectiva de la realitat per posar la
problemàtica en debat i que d'aquí que en puguin anar sorgint possibles solucions.
Pel fet de no tenir gaires qüestions concretades, per una banda sembla que ens puguem perdre en el
debat, però per l’altra, obre una visió molt més oberta de la necessitat de treballar plegats. Es
considera important no deixar-nos a ningú per treballar-ho des d'un bon començament de manera
conjunta. En general els diferents representants d'AMPA's, escoles i altres professionals, sembla que
veuen en aquesta iniciativa una oportunitat d'enfocar els canons en la mateixa direcció per abordar el
tema. La Tècnica d'Educació Rosa Sala manifesta que una plataforma representada des de tots els
àmbits de la comunitat educativa, no hi ha sigut mai.
La Montse Palau ens comunica que des de les direccions de les escoles publiques ja s'està treballant i
han organitzat una jornada-col·loqui amb el Sociòleg Xavier Bonal perquè vingui a explicar el seu
treball sobre “Segregació Escolar en l'àmbit municipal”. S'ha demanat el suport de l'administració local
i aquesta es farà càrrec de la difusió i de facilitar l'espai on es porti a terme la reunió. La data serà el 20
d'abril de 2017 a les 18.00h a l'Auditori de la Coma Cros.
Es visualitza la necessitat de posar sobre la taula la realitat de l'educació al municipi i surt la proposta
de poder elaborar un Pla Educatiu de Ciutat, pactat entre tota la comunitat educativa, dels
professionals i sobretot dels polítics. Un Pla Educatiu de Ciutat que amb un canvi de legislatura no es
pugui bandejar i que ens serveixi per reclamar responsabilitat més enllà de l'àmbit municipal.
S'esmenten taules de treball des d'on també es pot donar suport a la iniciativa, com per exemple la
comissió que es va crear per treballar el tema de les adscripcions o el Consell de ciutat, que també ens
poden acompanyar a fer feina en aquest sentit.
També sorgeix una proposta pel tema de cuidar una mica el vocabulari, enfocar la temàtica en positiu,
posar paraules noves o diferents.
Els següents passos a fer serien:

Per una banda caldria establir el calendari de les accions; és a dir, jornada de Xavier Bonal, possible
visita al Síndic de Greuges... (es demana si en aquesta conferència de Xavier Bonal s'hi convidaran
expressament els polítics de l'equip de govern i de l'oposició perquè n'estiguin al corrent).
Per altra banda establir que la Comissió que fins ara s'ha dedicat al tema de la recerca de dades ho
continuï fent (oberta a tothom que hi vulgui participar). Un cop s'hagin ordenat les dades, proposem
de fer una altra trobada d'aquesta comissió de perspectiva escolar a Salt, per compartir-les i discutir
com s'expliquen. La trobada serà el dia 22 de març a les 19.00 a la Coma Cros.
Acords
1.Fer una anàlisi objectiva de la realitat per posar la problemàtica en debat per tal que en puguin anar
sorgint possibles solucions.
2. La possibilitat d’elaborar un Pla Educatiu de Ciutat, pactat entre tota la comunitat educativa, els
professionals i sobretot amb els polítics. Un Pla Educatiu de Ciutat que amb un canvi de legislatura no
es pugui bandejar i que ens serveixi per reclamar responsabilitat més enllà de l'àmbit municipal.
3. Establir que la Comissió que fins ara s'ha dedicat al tema de la recerca de dades ho continuï fent
(oberta a tothom que hi vulgui participar). Un cop s'hagin ordenat les dades, fer una altra trobada
d'aquesta comissió de Perspectiva Escolar a Salt, per compartir-les i discutir com s'expliquen.

Pels assistents, signen aquesta acta:

