CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Santa Margarida i els Monjos (12 de JUNY de 2018)
Reunits els membres del Consell Escolar havent-los convocat en reunió el
dimarts 12 de juny de 2018 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 2018-1019.
3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2018-2019.
4. Actuacions Taula Educativa.
5. Proposta del Reglament del Consell Escolar Municipal.
6. Demandes pendents al Departament d’Ensenyament
7. 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 2018-1019.
Cada centre educatiu va dient el nombre de les pre-inscripcions per al
curs 2018-2019.
Són les següents:
. L’ escola “Sant Domènec”:
P-3 à 22 pre-inscripcions
P-5à 1 pre-inscripció
1er.à1 pre-inscripció
2n.à1 pre-inscripció
4art. à 1 pre-inscripció
5è.à1 pre-inscripció
6è.à1 pre-inscripció
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. L’ escola “Arrels”:
P-3 à 24 pre-inscripcions
P-5 à 1 pre-inscripció
2n. à 1 pre-inscripció
3r.à 1 pre-inscripció
4art.à 3 pre-inscripcions
6è.à 1 pre-inscripció
. L’ escola “Dtr. Samaranch i Fina ”:
P-3 à 27 pre-inscripcions (un grup, l’altre grup tancat oficialment pel
Departament d’Ensenyament)
1er.à 1 pre-inscripció
3r.à 3 pre-inscripcions
4art. à 1 pre-inscripció
. L’ Institut “El Foix”:
1r. E.S.O à 97 pre-inscripcions
3er.E.S.O à 2 pre-inscripcions
4art. E.S.O à 4 pre-inscripcions
1r.Batxillerat à1 pre-inscripció
. al P.F.I:
18 pre-inscripcions
. La Llar d’ Infants Municipal “Xiroi”:
A la Llar dels Monjos:
Grup de nadons à oferta de 8 places à 5 pre-inscripcions
Grup de 1-2 anys à oferta de 18 places à 18 pre-inscripcions
Grup de 2-3 à oferta de 36 places à 13 pre-inscripcions
A la Llar de La Ràpita:
Grup de 1-2 anys à oferta de 13 places à 4 pre-inscripcions
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Grup de 2-3 anys à oferta de 7 places à 3 pre-inscripcions
Després de fer la matrícula que és del 4 de juny al 8 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 i que començarem el curs amb places vacants.

3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2016-2017.
Es consensuen els 5 dies de lliure disposició dels centres educatius del
municipi.
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 2018-2019 són :
· 2 de novembre de 2018
· 7 de desembre de 2018
· 4 de febrer de 2019
· 1 de març de 2019
· 4 de març de 2019

4. Actuacions Taula Educativa.
Es comenta que en la Taula Educativa estan representats: els serveis de
l’ajuntament que estan relacionats més directament amb les actuacions
de caire infantil-juvenil i socioeducatives.
La taula és un instrument de debat i reflexió i actuació entorn la millora de
les accions socioeducatives de manera que es puguin adaptar millor a les
necessitats dels infants, les seves famílies i la ciutadania en general. És una
eina que treballa per la qualitat de les accions socioeducatives al
municipi.
Són integrants:
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Serveis de l’ajuntament: educació, joventut, infància, esports, cultura,
serveis socials, llar infants, servei local d’ocupació, Corriol.
Serveis a la ciutadania: centres educatius de primària i secundària.
AMPA`S.
Servei LIC
Sanitat
Es fa esment de les actuacions en les següents accions
o Grup de Joves
o Maleta de famílies (institut)
o Comissió de Català
S’explica el projecte engegat pel tema de les parelles lingüístiques,
s’informa que el 4 de juliol de 2018 hi ha la primera reunió per tal d’informar
i explicar i així també iniciar el projecte que compta amb el suport del
Consorci de Normalització Lingüística.
Es comenta que des de el servei d’infància i joventut s’està duent a terme
el projecte patis.
Es comenta que al Tangram s’està fent reforç a alumnes de l’institut.
S’explica des de l’Escola d’Adults:
Projecte de famílies à Grup de català
PFI à
Projecte integral a diferents col·lectius
Recurs informàtic per aprendre català
Relació amb el servei local d’ocupació
Els alumnes del PFI han fet practiques en empreses

Es comenta que s’estan promocionant les activitats extraescolars, s’estan
augmentant el nombre d’ajuts i això significa també un augment en el
nombre de nens/es que participen en les activitats.
L’Escola Arrels explica que tenen una comissió d’infància on fan
acompanyament per les tardes fora d’horari escolar amb estudi assistit.
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5. Proposta del Reglament del Consell Escolar Municipal.
Es dona una còpia de la proposta del Reglament del Consell Escolar
Municipal on s’expliquen i detallen els diferents articles que el regularan i
també la composició en quan a membres.
Sorgeixen diferents dubtes o propostes que es comenten, i són:
Com es notifica als membres que formen part del Consell Escolar?
Els alumnes han d’estar representats en el Consell Escolar?, es comenta
que a l’Institut si que hi ha representació d’alumnes al Consell Escolar i es
decideix que al Consell d’Infants es parlarà de poder fer una reunió de
delgats i que es puguin recollir les seves propostes.
Es decideix que els representants del PAS seran dos, de diferents centres
educatius i que ho seran durant dos anys. Els primers dos anys seran un
representant de l’escola Arrels i un de l’escola Dtr. Samaranch i Fina i
passat aquest període seran un de l’escola Sant Domènec i un de L’Institut
“El Foix”.
Aquest reglament s’aprovarà al setembre de 2018 en el Ple de
l’Ajuntament.
6. Demandes pendents al Departament d’Ensenyament
Des de l’Escola Dtr.Samaranch i Fina es proposa i s’explica el que implica
el tancament d’una aula de P-3, de poder fer pressió al Departament com
a Consell Escolar municipal, que es tingui en compte les característiques
del municipi en el que hi ha un percentatge elevat de famílies nou
vingudes al llarg del curs, fent esment també que les altres escoles del
municipi també tenen grups amb ràtios elevades.
Des de l’Institut també és comenta que a 4art.d’ESO han retallat un grup
dient-los que amb el nombre d’alumnes que tenen, 94 concretament, no
fa falta un altre grup.
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També es comenta la necessitat de tenir un T.I.S, de poder fer la demanda
com a consell escolar municipal.
I es creu que tenir una U.C.E al municipi és bastant urgent
Altres qüestions:
Ascensor a l’escola Dtr.Samaranch i Fina. L’ajuntament va fer un projecte
per tal d’adaptar l’escola i s’ha d’insistir al Departament.
Olors a les escoles noves, els de manteniment diuen que els baixants estan
bé, però des de l’ajuntament es farà pressió perquè es busqui alguna
solució al tema de les olors produïda per les cloaques.
“Corre Can” , està al costat de l’institut i per tal de prevenir, s’hauria de
separar una mica, posar alguna valla, arbust o similar....

7. Precs i preguntes.
Des de els diferents centres educatius es comenta que hi ha nens/es amb
necessitats diverses, que és cert que des de l’Ajuntament es treballa per
poder atendre les necessitats d’aquestes famílies però les places que s’
oferten són poques i s’hauria de treballar per poder atendre més famílies,
també és fa esment del Servei d’Atenció Psicològica que hi ha molta llista
d’espera i de si hagués opció de poder anar a La Ràpita per poder
atendre allà mateix les famílies i que no s’haguessin de desplaçar.
Des de l’Ajuntament es valorarà i es mirarà de fer la demanda al
Departament d’Ensenyament.
L’institut “El Foix” comenta que s’inicia pel proper curs la proposta “Espai
sense mòbils”, aquells nens/es que portin mòbil a l’Institut el deixaran a
l’entrar i se’ls hi retornarà quan marxin. S’ha parlat al Consell de Delegats.
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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, Lourdes
Algueró, Patricia López, Susanna Escribà, Ana Castelló, MªAngels Gamero,
Isabel Sevé, MªTeresa Sadurní, Amanda Gallego, Carmen Sanlorenzo,
Elisabeth Borrell, Neus Hernández, Carles Estela, Montse Jané, Rosa
Jansana, Imma Ferret, Filo Martínez i Alícia Galimany.

Sta. Margarida i Els Monjos, 29 de juny de 2018
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