ACTA PLATAFORMA PER L’EDUCACIÓ A SALT. SALT’EDUCA
Sessió: 8
Data: 13 DE DESEMBRE 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)

-

Montse Puigvert (Tècnica de punt de voluntariat de Salt entitat Vincle)

-

Pep Tort ( Assessor LIC Vilaroja) els tres anys anteriors havia estat a Salt

-

Jaume Roca (Pla Comunitari de Salt)

-

Montse Palau ( Directora de l’escola “La Farga”)

-

Elia Llinàs (AMPA “Gegant del Rec” i “Salvador Sunyer” i de la Comissió Escolar EA)

-

Pere Serrat (AMPA “Gegant del Rec” i “Salvador Sunyer”)

-

Ferran Lopez ( Casal dels Infants)

-

Miquel Viladomat (AMPA “Gegant del Rec”)

-

Júlia ( AFA “Les Arrels”)

-

Francesc Martínez ( Canviem Salt)

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta anterior
2. Resum reunions paral·leles:


GRUP MOTOR Diagnòstic Salt. Proposta taller participatiu PES 17 de Gener a
les 18.00h.



Resum reunió Escola a Temps Complert



Resum comissió adscripcions primària-secundària.

3. Intercanvi d'impressions jornades educatives Salt


Innovem junts la secundària (Institut Salvador Sunyer)



Fòrum Universitari



Noves propostes ( Mercat d'AMPAs, Aina Tarabini, Josep Castillo...)
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4. Propostes d'accions que podrien combatre la segregació escolar i millorar l'èxit
educatiu dels infants i joves del territori.
5. Taula mixta de planificació educativa. Contactes amb altres grups polítics.
6. Torn obert de paraula

Desenvolupament:
1. La

majoria

dels

assistents

han

rebut

l’acta

pel

nou

correu

de

peducaciósalt@gmailt.com. Els que no l’han rebut els hi ha arribat reenviat des
d’alguna altre organització o entitat. Així doncs, es dona per aprovada l’acta anterior.

2. Aquest darrer mes, com a membres de la Plataforma per l’educació a Salt, hem
participat a algunes taules de treball i propostes que es porten a terme al nostre
municipi.

-

A la reunió d’Educació a Temps Complert, en primer lloc ens informen del canvi de
nom, ara el projecte es coneixerà com Educació 360º, simbolitzant al llarg i ampla de la
vida i per connectar temps i espais educatius.
Carles Barba - Director de l'Aliança EDUCACIÓ360º.Educació a temps complet
Ens explica l’Aliança establerta entre Fundació Jaume Bofill, Diputació de Barcelona i la
FMRP per acompanyar els municipis en el pilotatge d’aquest projecte que te com a
objectius principals:
o

Crear consciència social i política, crear aliances entre xarxes
compromeses. Fins ara el debat s’ha centrat molt dins les aules i això
no és suficient, es vol incorporar la idea 360º

o

Sistematitzar coneixements, metodologia i recerca. Es pot fer a través
d’una rubrica municipal, itineraris personalitzats de l’alumnat...

o

Calcular els benefici que pot tenir tot això.

o

Promoure experiències d’educació 360º que ens puguin servir com a
model.

Salt és un dels 11 municipis amb el que es compte per fer aquest pilotatge i
acompanyament.
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Es farà una presentació pública a BCN de l’aliança entre les diferents entitats
col·laboradores i del que ha de ser el projecte. Es farà el dia 29 de gener de 16.00 a les
19.00 a CCBB C/Montalegre, 7. Per assistir-hi cal inscriure’s prèviament
Per impulsar aquesta proposta, des de Salt volem recollir algunes dades sobre les
activitats a les escoles i les que aquestes promouen més enllà de l’horari lectiu. S’ha
elaborat una taula per fer la recollida d’informació. Aquesta taula es farà arribar a les
AMPA, aprofitarem el mercat de les AMPA, per si ens la poden completar. Després la
farem arribar als directors/res dels centres educatiu perquè ens puguin acabar de
validar-la.
També es proposa que es doni suport a la recollida de dades des dels diferents espais
de treball del Pla Comunitari.
-

Una altra cita importants d’aquest mes, a nivell educatiu, ha estat la comissió
adscripcions primària-secundària. Aquesta comissió existeix des de l’octubre de 2016
per discutir sobre aquesta temàtica, els directors dels diferents centres educatius de
primària i secundària, la coordinadora d’AMPA’s, l’Ajuntament de Salt i els Serveis
Territoris del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per part de les AMPAs es fa una valoració força negativa del desenvolupament de la
reunió. Aquestes s’havien trobat prèviament amb una alta representació de les
diferents escoles per portar una proposta consensuada.
Des de la representació per part dels directors/res dels centres educatius, sobta que
aquest any es faci una proposta de lliure adscripció per tots els centres educatius de
secundària. És una proposta totalment contraria a la de l’any passat, la qual no es
fonamenta amb cap raó de pes per millorar l’èxit educatiu dels joves i els itineraris
formatiu. En els arguments només s’al·lega que hi ha alumnes que no s’han pogut
escolaritzar en els centres educatiu on ho feien els seus germans.
Les famílies portàvem una proposta molt clara, en la que es demana que cada institut
tingués un centre adscrit com a mínim, ja que si no sempre hi ha un centre de
secundaria, el més estigmatitzat del territori, que en surt perjudicat. Aquest centre
educatiu, no te cap adscripció directe i molt poques inscripcions en 1a opció per part
de les famílies. Moltes famílies han fet una aposta clara per aquest institut i no es
senten recolzades.
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Finalment per aquest curs que ve s’han deixat les adscripcions tal i com l’any anterior,
al·legant que ja que s’està fent un diagnòstic educatiu a Salt, esperarem si des
d’aquest en surt una proposta satisfactòria.

A secundaria, a més, hi ha un problema afegit, aquest mes de novembre ja no es
respecta la proposta de ratios de 27 alumnes per aula als centre de secundaria de
màxima complexitat, com són tots els instituts públics de Salt. El curs que ve farà falta
una línia més per poder donar cobertura a tot l’alumnat provinent de 6è. Per
incorporar l’alumnat que cada any arriba al municipi, com a alumnat d’incorporació
tardana encara faria falta una altra línia extraordinària, si no volem acaba amb ratios
de 33.
El Departament assumeix la necessitat d’una altra línia que no concreta on s’ubicarà,
però de moment no diu que se’n necessiti cap més per no acaba amb ratios
desorbitades.
Un altre tema que es va comentar a la reunió, va ser la baixada d’alumnat de P·3.
Aquesta davallada no és del tot real, ja que la línia que es volia tancar a l’escola del Pla
ja està gairebé plena d’alumnes que han arribat a Salt un cop iniciat el curs (Aula
incorporació tardana). Per l’any que ve es demana baixar ratios i fer un repartiment
uniforme dels casos de NEEE en tot el municipi. Sense prescindir de cap línia.
-

Alguns membres de la plataforma el passat 24 de novembre vàrem participar a la
primera reunió del Grup Motor Educatiu. En aquesta hi participen diferents tècnics de
l’Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social Gironès Salt, l’Escola d’Adult de
Salt... Des de la Plataforma i vàrem assistir dos representants de les AMPA, una
representant del seminari de directors/res i un representant de les entitats del 3r
sector.
S’ha comentat l’Acta en veu alta per compartir aquells aspectes més rellevants del
diagnòstic que s’està fent. L’Acta es penjarà a la Pàgina web de la Plataforma perquè
tothom hi tingui accés.
En la pròxima reunió prevista pel dia 2 de febrer de 2018, com a representant del
seminari de directors hi anirà Xavier Fàbregues director de l’escola “El Veïnat”. Com a
representant del tercer sector i continuarà assistint en Ferran López del Casal dels
Infants i es proposa que també hi assisteixi la Montse Puigverd de Vincle per poder
contrastar informació. Per part de les AMPAs i continuaran assistint Cris Sibina com a
representant de primària i Èlia Llinàs com a representant de secundària
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La tècnica responsable de l’estudi ens proposa de poder fer una sessió participativa
com a Plataforma el dia dimecres 17 de gener de 2018 a les 18.00h

3. Intercanvi d’impressions de les diferents jornades educatives que s’han fet a Salt.

-

Innovem junts la secundària (Institut Salvador Sunyer). Els diferents espais de debat
van ser molt interessants:
o

Models d’aprenentatge

o

Sistema Educatiu
Es posa sobre la taula la falta de coordinació entre el professorat de les
diferents etapes, primària-secundària.
Es fa èmfasi a la separació que es fa en alguns centres educatius per nivells,
això condiciona les expectatives que el professorat es proposa respecte el
grup. A més s’elimina l’afecte company un element indispensable pel
desenvolupament dels més febles.
Poc reconeixement de la figura del professor per part de les famílies i per tant
també de l’alumnat.
Els horaris de la secundària i els hàbits alimentaris. La FAPAC vol fer pressió
perquè l’hora de menjador formi part del projecte de centre.
Alumnes que no reben la titulació al finalitzar els estudis, que no poden
ingressar a la primera opció en la tria del centre de secundària o no poden
aspirar a l’excel·lència per dificultat en les quotes de pagament o les activitats
que formen part del currículum. Aquest darrer aspecte casualment també va
sorgir a la reunió del Grup Motor Educatiu.

o

Convivència, participació i comunitat educativa, en aquest darrer espai es va
explicar la formació de la Plataforma per l’educació a Salt.

Hi va haver poca representació per part del professorat de secundària del
municipi. Aquesta és una mancança que també hem trobat a faltar en altres
iniciatives que es fan a la ciutat.
-

Fòrum Universitari
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Creiem que es molt important que en el municipi hi hagin iniciatives d’aquest tipus per
donar visibilitat i reconeixement a la tasca educativa del territori. Esperem que l’any
que ve es pugui tornar a fer la proposta.
-

Noves propostes
Aquest dissabte que ve dia 16 de desembre hi ha la segona edició del mercat de les
AMPAs de Salt. És una iniciativa que li donem molt de valor ja que permet que les
diferents AMPAs es trobin en un ambient més distès. Permet a les AMPAS fer uns
ingressos extres, i a les famílies que hi venen a comprar, adquirir productes a un preu
molt assequible, en unes dates on la despesa és important.
Els productes que no es venen, es fan arribar amb un comboi a través de l’entitat
d’ajuda a Siria fins a Alep

-

Noves jornades. Pensem que la jornada que es va fer l’any passat des del seminari de
directors amb Xavier Bonal va ser molt interessant i que estaria molt bé que aquesta
iniciativa no es perdés. Des d’alguns representant de la Plataforma sorgeixen algunes
idees de ponents interessats, Aina Tarabini, Josep Castillo...
La Montse ens diu que des del seminari de directors enguany es vol fer una
conferencia sobre diversitat religiosa i educació, potser de la mà de Joan Bergés. De les
13 religions més importants a nivell mundial, a Salt en tenim representades 11.
Comentem que es va fer un programa sobre diversitat religiosa i parelles lingüístiques,
on hi sortien l’Iman de la mesquita, Iman Melic i en Mossèn Fèlix de la Parròquia Sant
Cugat. Aquesta potser es podria rescatar per l’ocasió
Es torna a comentar el perill de que sempre

les mateixes persones, les més

sensibilitzades, siguin les que participen en aquest actes. Pensem que potser amb
aquesta conferència i altres que es fan al territori es podria composar una formació
reconeguda per professorat.
Com que aquest creiem que és un punt que pot ser molt important, plantegem crear
una comissió encarregada per informar-se de com s’ha de fer perquè la participació en
aquestes jornades es pugui vestir com una formació reconeguda pel professorat
interessat.
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-

Visita Manlleu. S’acorda la visita a Manlleu pel dilluns dia 15 de gener de 2018 de
10.00 a 12.00. Tothom que li faci gràcia poder-hi ser ens organitzem per anar-hi via
mail. Ens rebran els tècnic de l’Ajuntament per explicar-nos com han treballat la
segregació escolar al seu municipi.

4. Propostes d'accions que podrien combatre la segregació escolar i millorar l'èxit
educatiu dels infants i joves del territori.
Hi havia una dinàmica preparada per poder fer propostes d’accions que es poden fer, des
d’ara mateix, per poder millorar l’èxit educatiu a Salt així com les expectatives de les
famílies davant de les institucions educatives.
Com ho volem fer:
Creiem que la millora de l’educació a Salt no s’aconseguirà amb una formula màgica, si no
a través de petites accions que totes plegades podran incidir en la millora de l’educació al
territori.

0%

40%

100%

Si a Salt actualment tenim complertes el 40% de les nostres expectatives a nivell eductiu,
quines propostes podem fer per anar adquirint petits percentatges que ens permetin
arribar al 100%?
En la pròxima reunió hauríem de portar pensades diferents propostes, realistes, que
creiem que poden millorar aquest percentatge.
5. Taula mixta de planificació educativa. Contactes amb altres grups polítics. Ni regidor
d’educació, ni cap més polític ens ha pogut acompanyar en aquesta darrera sessió i
per tant no en tenim informació.
6. Torn obert de paraula. Es proposa un nom més comercial per a la plataforma per
l’educació. Ens hem adonat que en molts espai no saben com anomenar-nos. Es
proposa “Salt’Educa. Plataforma per l’Educació a Salt”
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Acords:
1. Cris Sibina es compromet a fer els canvis proposats a la web, mirar de redirigir la cerca
pel nom acordat i penjar les actes acordades.
2. Pere Serrant, Miquel i Cris Sibina contactaran amb les AMPAS el dia del Mercat per
demanar-los la informació de la taula d’activitats i comentar-los la jornada
participativa de la pròxima trobada. Creiem que és important que hi siguem quantes
més millor.
3. Jaume Roca es compromet a fer difusió entre les AMPA participants al Pla Comunitari
perquè s’animin a participar a les assemblees de la Plataforma.
4. Montse Puigvert acabarà de quedar amb els tècnics de Manlleu per a la nostra visita.
La propera sessió queda convocada pel dimecres 17 de gener a les 18.00h al Teler de
l’Ateneu Popular de Salt a la Coma Cros.

Pels assistents, signen aquesta acta.
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