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CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

Santa Margarida i els Monjos (30 de MAIG de 2017) 

 

Reunits els membres del Consell Escolar havent-los convocat en reunió el 

dimarts 30 de maig de 2017 a les 17h., a la Sala de Plens de l’Ajuntament 

de Santa Margarida i Els Monjos, amb el següent ordre del dia: 

1. Lectura si escau i aprovació de l’acta anterior. 

2. Valoració del nombre de pre-inscripcions per al curs 2017-1018. 

3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2017-2018. 

4. Informació Taula Educativa. 

5. Jornada Continuada 

6. Precs i preguntes. 

 

1. Lectura si escau i aprovació de l’acta anterior. 

S’aprova. 

 

2. Valoració del nombre de pre-inscripcions per al curs 2016-1017. 

Cada centre educatiu va dient el nombre de les pre-inscripcions per al 

curs 2017-2018. 

 

Són les següents: 

. L’ escola “Sant Domènec”: 

P-3  16 pre-inscripcions  

2n.1 pre-inscripció 

3r.  3 pre-inscripcions 

 

. L’ escola “Arrels”: 

P-3  32 sol.licituds (en sobren 7, però d’aquests només n’hi ha 2 del 

municipi, els altres no tenen punts) 

P-4  2 pre-inscripcions  

P-5   2 pre-inscripcions  

1r.  1 pre-inscripció 

2n.  5  pre-inscripcions  
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. L’ escola “Dtr. Samaranch i Fina ”: 

P-3  38  pre-inscripcions  

P-4 1 pre-inscripció 

P-5 2 pre-inscripcions 

2n. 3 pre-inscripcions 

3r. 3 pre-inscripcions 

4art.  1 pre-inscripció  

5è.  1 pre-inscripció  

 

. L’ Institut “El Foix”: 

1r. E.S.O  103 pre-inscripcions (4 linees ) 

4art. E.S.O  1 pre-inscripció 

 

. La Llar d’ Infants Municipal  “Xiroi”: 

A la Llar dels Monjos: 

Grup de nadons  oferta de 8 places  2 pre-inscripcions 

 

Grup de 1-2 anys  oferta de 19  places  14  pre-inscripcions 

 

Grup de 2-3  oferta de 32  places  9  pre-inscripcions 

A la Llar de La Ràpita: 

Grup de 1-2 anys  oferta de 12  places  7 pre-inscripcions 

 

Grup de 2-3 anys  oferta de 15 places  4 pre-inscripcions 

Després de fer la matrícula que és del 6 de juny al 9 de juny, sabrem el 

nombre real de pre-inscripcions. Comentar que el nombre de places que 

ofertem no són nombre de nens/es ja que donem continuïtat als nens/es 

que ja tenim, però si que aquest any hem notat que la demanda ha estat 

molt inferior a altres anys i que començarem el curs amb places vacants i 

amb una aula menys. És el primer any que hem notat una deballada 

importat en el nombre de pre-inscripcions.  
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3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2016-2017. 

Tot i que encara no ha sortit publicat pel Departament d’Ensenyament el 

Calendari Escolar per al curs 17-18, es consensuen els dies de lliure 

disposició dels centres educatius del municipi, esperant que siguin 5 dies 

com en els altres cursos escolars. 

Cada centre comenta els dies que han triat els diferents claustres,  es 

miren els dies en que coincideixen els centres i després es valoren les 

diferents opcions arribant a un acord. 

Els dies de lliure elecció per al curs 2017-2018 són : 

 13 d’octubre de 2017 

 7 de desembre de 2017 

 9 de febrer de 2018 

 12 de febrer de 2018 

 30 d’ abril de 2018 

 

 

 

4. Informació Taula Educativa. 

Es comenta que en la Taula Educativa estan representats tots els serveis 

que estan amb infància i joventut i els diferents centres educatius del 

municipi. 

Que fruit de les diferents reunions que s’han fet han sortit tres comissions de 

treball, són: 

o Infància i joves 

o Famílies 

o Ús del català la municipi 

Els dinamitzadors que estan duent a terme aquest treball són la Pili Moyano 

i el Carles Estela, ens expliquen que estan fent trobades o grups de treball 

amb joves del municipi per involucrar-los i que participin activament en la 

recerca que donarà peu al Pla Municipal. 

És un treball llarg, que es va fent a poc a poc i que es vol involucrar a tots 

els sectors d’àmbit educatiu, es vol fer un treball molt participatiu i anar 
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buscant les estratègies per poder anar treballant les grans necessitats i 

poder anar elaborant el Pla Municipal. 

 

5. Jornada Continuada 

L’Escola Dtr. Samaranch i Fina exposa i explica que es va passar a les 

famílies del centre, perquè fossin ells els que opinessin sobre l’opció de la 

jornada continuada, aquesta  pregunta la van fer a les famílies dels nens i 

nenes de P-3 fins a 4art, que hi va haver molta participació de les famílies 

concretament un 84% i que un 6% van marcar que els hi era indiferent, un 

23% van marcar que preferien jornada partida i un 55% van marcar l’opció 

de jornada continuada; el 16% restant no van retornar el paper a l’escola. 

 

De moment el Departament d’Ensenyament no dona opció a poder fer 

jornada continuada, primer volen valorar i veure com funciona en els 

centres escolars en què s’està duent a terme, fins el 2019 el Departament 

no donarà cap opció a poder portar a terme la jornada continuada. 

 

 

6. Precs i preguntes. 

 

 L’escola d’Adults explica com ha anat aquest curs passat, quins han 

estat els resultats dels diferents alumnes. 

Dels 16 alumnes que s’estaven preparant per les proves d’accés a 

cicles formatius de Grau superior 8 són els que han aprovat  i dels 13 

alumnes que ho feien per a Grau Mitjà són 9  els que han passat. 

Dels 14 alumnes que estaven cursant el P.F.I; 9 han aprovat i poden 

inscriure’s a algun cicle formatiu de grau mitjà. 
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 Actualització Reglament del Consell Escolar Municipal 

El reglament del Consell Escolar és de l’any 2008, i es creu convenient 

fer-ne una modificació, seguint una proposta que ens va fer Diputació i 

adaptant-la a les característiques del nostre municipi. 

En quan als membres que formin part del C.E.M, es proposa: 

Representants dels pares 2 de cada centre 

(1 AMPA+1 Consell Escolar) 

1 de la Llar d’Infants 

 

9 

Representants alumnes  1 de cada centre 

Escoles (5è / 6è) 

4 

Representants dels Mestres  2 Dtr.Samaranch 

1 arrels 

1 Sant Domènec 

1 Institut 

 

 

5 

 Representants PAS  Cada 2 anys 1 representant 

d’un centre educatiu 

 

1 

 Directors centres educatius  1 de cada centre + 1 de la 

Llar d’Infants 

 

5 

Altres ( Escola Adults, Tècnic 

Educació...) 

  

2 

Representants Ajuntament Segons els pertoqui   

5 

TOTAL membres del C.E.M  31 

 

Es proposa de poder fer les reunions als centres educatius. 

En quan a la peridiocitat fer una reunió com a mínim més les que siguin 

necessàries, quan sorgeixi algun tema a comentar. 

S’elaborarà una proposta de Reglament del Consell Escolar Municipal,  

s’enviarà als diferents sectors representats per poder revisar i fer les 

propostes que es creguin convenients i una vegada estigui revisat es 

convocarà reunió per poder parlar-ne i comentar –lo. 

També es comenta que totes les actes dels diferents Consells Escolars 

Municipals estan a la pàgina web de l’Ajuntament. 
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 Des del C.E.M es mostra el condol per la pèrdua d’una companya 

de l’escola Dtr. Samaranch i Fina i es menciona que el divendres 2 de 

juny per la tarda es farà una acte a l’escola en record seu. 

 

No sorgint cap més prec ni pregunta es dóna per acabada la reunió. 

Assistència al Consell Escolar Municipal :  

Esther Marmameu, Esther Parrón, Bernat Torres, Pere Albornà, Montse 

Monfort, Raquel Boronat, Gemma Casas, Sabina Feixas, Amanda Gallego, 

Dolors Pallares, Lourdes Algueró, Carmen Sanlorenzo, Elisabeth Borrell, Neus 

Hernández, Carles Estela, Montse Jané, Rosa Jansana, Imma Ferret, Filo 

Martínez i Alícia Galimany. 

S’excusa a Eva Antonio, Teresa Sadurní i Isabel Sevé per no poder assistir a 

la reunió. 

 

 

 

Sta. Margarida i Els Monjos, 14 de juny de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


