
 
 
 
 

ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SalT'Educa 

Sessió: 24 Data: 23 d’octubre de 2019 Horari: de 19  h a 21  h Lloc: El Teler Ateneu Coma Cros 

Assistents: Paula Juncà, Anna Mas i Èlia Llinàs (AMPA Ins Salvador Sunyer), Dolors Mancebo i               

Glòria Fàbrega (AMPA Escola El Gegant del Rec), Fàtima (AMPA La Farga), Montse Palau (Escola               

La Farga), Eva Rigau (Ins Vallvera) i Albert Quintana (MRP i Educació 360) 

1. Consell Escolar Municipal 

El Consell Escolar Municipal previst pel 14 d’octubre es va ajornar degut a les mobilitzacions               

per la sentència del procés. Es realitzarà el 30 d’octubre a les 19h. 

Valorem la resposta del regidor i la tècnica d’educació en relació al correu que els hi vam fer                  

demanant d’afegir alguns temes a parlar: 

● Gimcana: vam demanar de poder explicar-la i argumentar la importància de fer-la per             

part de tots els centres educatius. Ho farem al proper CEM, intentant també que es               

concreti la data a realitzar. Portarem imprès el document on s’explica la gimcana per              

repartir-ho entre els assistents 

● Menjadors: preguntarem al CEM sobre el seguiment que es farà del servei de             

menjadors (des del Consell Comarcal i Ajuntament s’argumenta que s’ha de vigilar que             

funcioni correctament i en cas contrari, reclamar tot el que no funcioni). Preguntarem             

qui, com i de què es farà el seguiment. Quins indicadors s’utilitzaran? Qui farà les               

comprovacions? Com es traslladarà al Consell Comarcal i a l’empresa? etc. També            

volem que es concretin quines accions de millora es faran, com i quan i per qui es farà                  

la formació de 3h que s’ha aprovat, perquè es llença menjar que sobre, perquè no hi                

ha menú halal (i per tant els alumnes mengen sense carn amb els problemes de               

nutrició que això representa), perquè els pícnics fan servir paper d’alumini, etc. 

També exposarem com es lliga el que es va aprovar al Pla Educatiu de Ciutat i la idea                  

de re-convertir el menjador en un espai educatiu que sorgeix de la iniciativa Educació              

360. S’ha avançat? Tenim la sensació que no només no s’ha avançat, sinó que ens               

trobem en el punt d’haver de vigilar que el servei funcioni amb un mínim de               

normalitat. 

● Representativitat del propi CEM: volem parlar de com és que les 8 places que              

corresponent al sector mestres/professors estan ocupades per direccions. Segons el          

reglament hi ha 8 places de direccions i 8 de mestres, i ara mateix i des de fa molt de                    

temps això no es compleix. 
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2. Comissions del Consell Escolar Municipal 

Comissió Salt vila Educadora i acollidora: no s’ha tornat a reunir. Pendent de desencallar la               

gimcana. 

 

Comissió condicions d’escolarització: s’ha fet només una reunió i no tenim acta dels temes              

tractats. Algunes coses que es van parlar: terreny de davant de La Farga-costat del Pompeu               

Fabra; ara diuen que serà per l’Institut Salvador Sunyer, quan sempre s’havia dit que aniria al                

costat del futur edifici del Gegant del Rec. Ens sorgeixen diversos interrogants: què anirà al               

costat del Gegant? Perquè es decideix que el Sunyer anirà en aquest terreny, terreny que               

encara és propietat de diversos propietaris, els tràmits van per molt llarg… També es va parlar                

de les incorporacions tardanes/matrícula viva: sembla que des de l’Ajuntament hi ha un             

compromís per treballar-ho de manera més equitativa i que no tot l’alumnat que arriba a               

mitjans curs recaigui únicament sobre els centres públics. Igualment sobre el tema de les              

ràtios. 

La resta de comissions no s’han reunit. Comentem que la comissió d’adscripcions s’hauria de              

reunir ben aviat si es vol fer alguna proposta de canvi; hi ha temps només fins a finals d’any per                    

plantejar canvis al Departament d’Educació. 

 

3. Balanç d’un any del Pla Educatiu de Ciutat 

Acordem que després de la reunió del 30 d’octubre del Grup Motor del Pla Educatiu, on                

prendrem nota de les informacions que es donin i expressarem que estem decebuts amb el               

ritme (molt lent) i l’abast (molt superficial) de les accions, redactarem un document de balanç               

d’un any del Pla Educatiu de Ciutat. 

4. Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar (Síndic + Departament d’Educació) 

Ens preocupa que els treballs que s’han fet en les comissions de treball, que seran incorporats                

al nou decret d’admissions, ordre de preinscripció, etc. no els coneixem, i posem en dubte que                

es traslladin eficientment a l’àmbit local. 

Pel mes de novembre farem una reunió monogràfica sobre els treballs de les comissions amb               

l’Albert Quintana i en Xavier Besalú, que hi han assistit. Fixem la data pel 25 de novembre a les                   

19h.  

● Propera trobada: MONOGRÀFIC PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ (impulsat pel Síndic          

de Greuges i el Departament d’Educació) amb Xavier Besalú (UdG) i Albert Quintana             
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(MRP) que han assistits a les reunions de treball. 25 de novembre de 2019, 19h, El                

Teler de l’Ateneu Coma Cros. 
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