ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA PERSPECIVA ESCOLAR DE SALT
Sessió: 2
Data: 22 de març de 2017
Horari: de 19.00h a 20.30h
Lloc: Auditori de la Coma Cros
Hi assisteixen:
-

Fàtima de l’escola “La Farga”
Pilar Martínez Tècnica del Pla Comunitari de Salt
Ferran López Coordinador tècnic del Casal del Infants a Salt
Mar Batlle de “Institut Salvador Sunyer”
Glòria Fàbregas de l’escola “El Gegant del Rec”
Mare Mancebo de l’escola “El Gegant del Rec”
Cris Sibina de l’escola “Pompeu Fabra”, “Gegant del Rec” i de la Comissió Escolar EA
Èlia Llinàs de l’escola “Gegant del Rec”, institut “Salvador Sunyer” i de la Comissió
Escolar EA.
Juanjo de la Comissió Escolar EA.
Nuria Moret de l’escola “Pompeu Fabra” i del Consell de Ciutat
Jaume Roca Consorci de Benestar Social Gironès Salt, tècnic de la XEC (Xarxa Educativa
per la Convivència)
Mariona Casas de la Comissió Escolar EA.

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior
Novetats (si n’hi ha) sobre la Jornada de Xavier Bonal
Compartir les dades que s’han recollit fins el moment
Jornada amb la presència del índic de Greuges
Objectius claus de les sessions i comissions de treball
Torn obert de paraules

Desenvolupament:
1. S’aprova l’acta anterior. Alguns dels membres que havien assistit a la sessió anterior
no els ha arribat, hem quedat que els hi enviarem de nou i que si hi havia alguna cosa
ens ho farien saber.
2. Com que de moment no comptem amb la presencia de cap director dels centres
educatius, deixem el punt número 2 pel final de la sessió.
3. Es posa en coneixement dels participants a la sessió algunes de les dades que s’han
anat recollint. També s’expliquen aquelles que es pensen recollir però que de moment

no s’han trobat. Llistem la tipologia de dades que hi ha intenció de recollir però que no
sabem si serà possible aconseguir-les.
a. Nombre d’alumnat no escolaritzat al municipi

INFANTIL
ESCOLA 1
ESCOLA 2
ESCOLA 3
ESCOLA 4
ESCOLA 5
ESCOLA 6
ESCOLA 7
ESCOLA 8
ESCOLA 9
ESCOLA 10
ESCOLA 11
ESCOLA 12
TOTAL
Dades Padró I.
Dades Padró P.
CONTRAST

135
120
124
82
133
135
40
129
82
61
66
83
1190
1283

Total nº
PRIMÀRIA alumnat
131
226
266
150
243
281
13
256
151
166
141
161
2185
2702

266
346
390
232
376
416
53
385
233
227
207
244
3375
1283
2702
610

1r a 4t d'ESO
INSTITUT 1
INSTITUT 2
INSTITUT 3
INSTITUT 4
INSTITUT 5
INSTITUT 6
TOTAL
Dades Padró S.
CONTRAST

Escola Concertada
Escola pública
TOTAL
Dades Padró I.
Dades Padró P.
Dades Padró S.
CONTRAST

77
112
315
110
332
116
1062
1293
231

INFANTIL
PRIMÀRIA
T.alumnat I+P SECUNDÀRIA T.alumnat I+P+S
287
475
762
305
1067
903
1710
2613
757
3370
1190
2185
3375
1062
4437
1283
1283
1283
2702
2702
2702
1293
1293
93
517
610
231
841

Font: Dades del padró de l’Ajuntament de Salt a data 31/12/2016 comparades amb les dades facilitades per l’Àrea d’educació del
mateix Ajuntament dels alumnes escolaritzats als centres educatius del municipi a data 18/05/2016.

Es proposa comparar aquest percentatge amb poblacions similars com Banyoles, Olot i
Manlleu.

-

b. Percentatge del pressupost destinat a l’Àrea d’educació i comparativa amb
altres municipis similars a Salt.
Banyoles
Olot
Manlleu

En el pressupost del 2017, l’Ajuntament de Salt destinarà un 5,76% del total del pressupost. Es
fa la comparativa amb altres municipis similars com Banyoles, Olot i Manlleu.
Tenim recollides les dades d’Olot que hi destina un 7,42%, en la seva àrea però hi tenen
partides, que en el cas de l’Ajuntament de Salt estan delegades a altres àrees, un cop restades
ens queda en la màxima similitud amb Salt. Olot hi destina un 7,08%
En el cas de Manlleu, hi destina 1.439.372,94€ del total del pressupost de 17.006493,99€ que
resulta ser un 8,46% del total del pressupost
Ens falta la comparativa amb Banyoles.
c. Nombre d’alumnat estranger per centres educatius.

d. Nombre de beques menjador per centres educatius
Hem obtingut les dades dels centre públics però no la dels centres concertats, ni tampoc la
dels instituts, segons ens explica en Ferran López aquest disposen de beques de Creu Roja i
Provitas
e. Casos de necessitats educatives especials.
s'entén que l'alumnat amb necessitats educatives especials és
aquell que requereix, durant un període de la seva
escolarització o al llarg de la mateixa, determinats suports i
atencions educatives específiques pel fet de tenir discapacitats
motrius,
psíquiques
o
sensorials, per manifestar
trastorns greus de conducta o per trobar-se en situacions
socials o culturals desfavorides.
Definició pel DECRET 299/1997, de 25 de novembre.

Es demanaran les dades per centres educatiu en els Serveis Territorials. Si no se’ns faciliten
s’intentaran obtenir des de cada centre educatiu.

f.

Nivell educatiu de les famílies

Sabem que aquestes dades es sol·liciten a les famílies, i que cada any es demana en els centres
educatius la seva actualització. No sabem si aquestes es recullen en algun document intern de
les escoles o dels Serveis Territorials. Preguntarem a l’ajuntament si ho saben i si no en algun
dels centres educatius.

g. Fracàs escolar de l’alumnat de secundària. Percentatge de no graduats en
ESO.

h. Itineraris formatius dels joves per nacionalitats.
Segons ens explica en Juanjo l’antropòleg i professor de la Universitat de Girona Carles Serra,
ha fet algun estudi sobre els Itineraris formatius dels joves per nacionalitats. Es creu que
potser és interessant de visualitzar-lo de cares a la realitat del municipi.
4. Sobre la jornada amb la presencia del Síndic de Greuges, encara no hem obtingut resposta.
Proposem que la data per a la següent jornada sigui el divendres 5 de maig de 2017.
5. En general sembla que tothom està d’acord en què, l’objectiu del grup que forma part
d’aquestes sessions, ha de ser el de poder elaborar un Pla Educatiu de Ciutat, on es treballi
conjuntament els equips docents, la ciutadania, tècnics del territori i personalitats polítiques.
6. En el torn obert de paraules es comenta la importància de la presencia dels responsables de
les AMPA. Avui hi ha hagut poca representació i es parla de la dificultat perquè aquestes siguin
presents a diferents moviment i iniciatives del poble.

Acords:
1. En la comparativa amb altres municipis similars a Salt, es proposa de fer la
comparativa també amb Sant Adrià del Besos. És una població de 34.482 habitant,
amb un percentatge important de població estrangera, que com Salt, es troba a prop
d’una capital de província .
Pel què fa als percentatges de pressupostos destinats en educació, es proposa
comparar-ho també pel percentatges d’infants en edat d’escolarització obligatòria del
municipi. Aquesta dada podria quedar més ben justificada.
2. En primer lloc Cris Sibina preguntarà a la Rosa Sala tècnica d’educació de l’Ajuntament
si tenen les dades de beques de menjador de les escoles concertades, el nombre
d’infants amb NEEE per escoles i recollides les dades de nivell educatiu dels
progenitors del infants. Si l’Ajuntament no les recull mirarem d’extreure-les del Consell
Comarcal o dels Serveis Territorials.
Com que ja veiem que algunes de les dades és possible que no les tinguin, La Mariona
Casas s’ocuparà de preguntar als Serveis Territorials les dades d’infants de NEEE per
escoles, així com el buidatge del nivell d’estudis de les famílies.
3. Cris Sibina s’ocupa de continuar amb la comparativa de dades no escolaritzats en el
seus municipis amb les poblacions comentades. També s’ocuparà de les dades
pressupostàries lligades al percentatge d’infants escolaritzats.
4. L’Èlia Llinàs mirarà de contactar amb el Síndic de Greuges per veure com està el tema
de que pugui venir a explicar els diferents estudis sobre segregació escola a Salt.
En Ferran López proposa contactar amb Miquel Àngel Essomba Gelabert per
complementar la jornada amb el Síndic de Greuges, Ell en te el contacte i ho intentarà.
Obrim la possibilitat de fer la jornada els divendres 5 , 12 o 26 de maig de 2017.
5. A través de l’Acta es facilitaran les dades a la Montse Palau perquè les pugui facilitar a
Xavier Bonal. També es demanarà en els directors dels centres públics i al mateix
Ajuntament a veure si es pot reservar una fila 0 per personalitats polítiques i delegats
territorials. La idea és que se’ls pugui convidar personalment perquè s’hagin de veure
forçats a venir o a excusar-se.
6. La pròxima sessió que convocada pel proper dijous 27 d’abril a les 19.00h a l’auditori
de la Coma Cros.
Pels assistents, signen aquesta acta:

