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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA PERSPECIVA ESCOLAR DE SALT 

Sessió: 6 

Data: 27 DE SETEMBRE de 2017 

Horari: de 19.00h a 20.30h 

Lloc: El Teler, Ateneu cultural Coma Cros 

Hi assisteixen: 

- 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. 
- Lluís Espunya Psicopedagog de l’EAP del gironès 
- Fermí Cunill Regidoria d’educació i joventut de l’Ajuntament de Salt 
- Xavier Fàbregas Director de l’escola “El Veïnat” 
- Eva Rigau Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Salt 
- Montse Puigvert Tècnica de punt de voluntariat de Salt 
- Joan Alzina (Institut Salvador Espriu) 
- Júlia Olcina( AMPA les Arrels) 
- Pere Valentí (Càritas) 
- Pep Tort ( Assessor LIC Vilaroja) els tres anys anteriors havia estat a Salt 
- Jaume Roca (Pla Comunitari de Salt) 
- Marta Coll (Ins. Vallvera, comissió de convivència) 
- Joan Martín ( Regidor del grup PSC) 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Estat de la petició formal a l’Ajuntament per a l’elaboració de l’estudi. 
3. Trobada amb  Miquel Àngel Essomba. 
4. Reunions amb Albert Quintana ( Moviment e Renovació Pedagògica) i Síndic de 

greuges . 
5. Retorn trobada seminari de directors amb la proposta “escola a temps complert”. 
6. Nom del grup, correu electrònic, bloc/web 
7. Torn obert de paraula 

 
Desenvolupament: 

1. Tenim molts actors nous a dins el grup, molts d’ells no estan al corrent de les actes fins 

el moment actual, per tant l’acta anterior es dona per aprovada entre les persones que 

vàrem assistir en la darrera reunió. 

Pensàvem que a l’acta s’havia adjuntat el resum de la trobada amb Miquel Àngel 

Essomba. Aquesta només l’han rebuda els que hi vàrem ser presents. Quedem que la 

farem arribar juntament amb l’acta d’avui. 

2. Fermí Cunil (Regidor de l’Àrea d’Ensenyament) ens diu que no es pot quedar massa 

estona. 
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Ens comenta que ja han tirat endavant la licitació de l’empresa o entitat que pot fer 

l’estudi i  la qual també se li ha demanat que progués fer un procés per elaborar un Pla 

Educatiu de Ciutat, on hi puguin col·laborar els diferents agents educatius del territori. 

Actualment els falten dos pressupostos, estan a l’espera d’aquets, per veure quin és 

més compatible i fer-ne la contractació. 

Es parla de Fundació Jaume Bofill que sembla que per disponibilitat no podria fer-ho, 

Una altra empresa és Xarxa de Consultors. La Montse Puigvert ens facilita el contacte 

de Neopolis com una altre entitat possible. 

La idea és que aquest puguin començar a treballar a finals del mes d’octubre i que 

abans de que finalitzi el curs es pugui ja obtenir uns resultats. 

Entre els participants hi  ha la inquietud de que sigui quina sigui l’entitat, aquesta 

haurà de col·laborar amb la plataforma que s’ha format i hauria d’estar espasialitzada 

amb temes d’educació. 

2 bis. Afegim un punt a l’Ordre del dia per posar en antecedents els companys que 

avui participen de la reunió i que no saben com s’ha format el grup. 

Es torna a posar sobre la taula  la necessitat  de que les escoles concertades també 

puguin formar part d’aquest grup de treball. 

L’Objectiu de la Plataforma és l’èxit educatiu dels nens i nenes de Salt, totes i tots han 

de poder arribar el màxim que es proposin, si aquest és el seu desig, fins a cursar un 

grau universitari, si aquesta és la seva fita. Volem que l’alumnat graduï, ens és igual a 

quin nivell, però que graduïn. 

3.  El juny un grup vàrem concertar una visita Miquel Àngel Essomba, comissari 

d’educació de l’Ajuntament de Barcelona, pedagog i professor de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. En aquesta trobada hi van assistir: Ferran López ( Casal dels 

Infants), Montse Palau ( directora Escola la Farga), Fermí Cunill ( Regidor 

d’Ensenyament de l’Ajuntament de Salt), MªDolors Mancebo i Cris Sibina (AMPA 

Escola Gegant del Rec) 

Encara que la realitat de BCN és molt diferent de la de Salt ens va explicar algunes 

propostes i iniciatives que s’han tirat endavant a la capital catalana que es podrien 

reproduir fàcilment. 

Quedem que en farem arribar el resum i que aquest el penjarem el web de la 

plataforma quan el tinguem. 

Ens agrada la idea de poder anar coneixent altres experiències similars a la nostra, es 

proposa de poder anar veure les mesures que s’han pres a la ciutat de Manlleu 

4. Aquest estiu ens hem trobat alguns membres de l’equip nucli amb Albert Quintana, 

professor de secundaria i membre del Moviment de Renovació Pedagògica. Ens explica 

que te molt d’interès en seguir que fem i de què parlem en la plataforma a Salt. Des de 

MRP i la Diputació de BCN, estan  fent el seguiment d’alguns projectes sobre l’Educació 

a temps complert, ens explica què és i perquè veu interessant la plataforma de Salt. 

Ens comenta que ha tingut algunes trobades amb l’Ajuntament de Salt i ens diu que al 

setembre te una reunió prevista amb el seminari de directors de les escoles públiques 

de Salt. 

Avui mateix la Èlia Llinàs i Cris Sibina han anat a veure la persona responsable de 

recollir possibles demandes al Síndic de Greuges de Catalunya a Salt. Han parlat amb 

Anton Clapés, una de les denuncies que se li ha fet és la dificultat per aconseguir 
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algunes dades a l’hora d’elaborar el primer diagnòstic. Les dades són els nens becats a 

menjador de les escoles concertades, el nivell d’estudi de les famílies per escoles i el 

número d’infants amb NEE pe centre educatiu, la demanada es va fer al Departament 

d’educació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta negativa també es va notificar a la 

FAPAC que també s’han posat a disposició per qualsevol tipus de dificultat. 

5. Xevi Fàbregues ens explica la trobada d’Albert Quintana amb el Seminari de directors, 

ens comentar que l’Albert els va informar del projecte Educació a Temps Complert, 

però que les direccions no han tingut temps per poder-ne parlar entre ells. 

6. Els noms que sorgeixen per definir el grup de treball sobre educació a Salt són: 

Xarxa Educativa Salt 

Plataforma per l’Educació a Salt 

Sembla que la proposta que te més acollida és la de Plataforma ja que les inicials són 

PES, una expressió que dona molt de joc als reptes que planteja el grup. 

 

7.  Joan Martí, regidor a l’oposició de l’Ajuntament de salt del grup del PSC, ens demana 

la necessitat de posar en coneixement a la resta de grups polítics la demanda que es fa 

a l’Ajuntament  la resposta que pugui fer aquest per poder-nos acompanyar. 

En principi tots els grups polítics haurien d’estar assabentats de les intencions del grup, 

ja que la demanda i informe es va aprovar en el consell de ciutat i en el consell escolar, 

organismes on participen tots els grups polítics. Tot i això quedem que farem arribar la 

convocatòria a tots els grups polítics i que els informarem de la resposta que 

l’ajuntament ens faci arribar de la instància presentada. 

 

 

Acords: 

1. La Motse Puigvet s’ofereix per organitzar la trobada amb l’Ajuntament de Manlleu i 

contactar amb algú de l’Àrea d’educació d’aquest Ajuntament. 

2. En Joan Alzina diu que mirarà de fer una comparativa entre municipis per veure quins 

es poden adequar millor a la realitat de Salt per fer-ne l comparativa. 

3. Cris Sibina es compromet a redactar l’acta, crear la compta de correu amb el nom 

proposat i fer una proposta de Bloc i/o web. 

4. Es proposa que ja que iniciem un nou curs es pugui fer una recollida de dades des del 

mateix Ajuntament, pel que fa a casos de necessitats educatives espacials, estudis de 

les famílies i altres dades que ja es registren des del propi Ajuntament. 

La propera sessió queda convocada pel  dimecres  27 de setembre a les 19.00h al Teler de 

l’Ateneu Popular de Salt a la Coma Cros. 

Pels assistents, signen aquesta acta: 

 

 


