CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Santa Margarida i els Monjos ( 9 de JUNY de 2016)
Reunits els membres del Consell Escolar havent-los convocat en reunió el
dijous 09 de juny de 2016 a les 17h., a la Sala d’Actes de la Biblioteca
Municipal 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 2016-1017.
3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2016-2017.
4. Informació Taula Educativa.
5. Jornada Continuada
6. Precs i preguntes.
1. Lectura si escau i aprovació de l’acta anterior.
S’aprova i es signa.
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 2016-2017.
Són les següents:
. L’ escola “Sant Domènec”:
P-3  26 pre-inscripcions (augment de ràtio)
P-5  1 pre-inscripció
1r.  2 pre-inscripcions
2n.1 pre-inscripció
3r.  2 pre-inscripcions

1

. L’ escola “Arrels”:
P-3  29 sol.licituds (4 en llista d’espera)
P-4  2 pre-inscripcions en llista d’espera
P-5  2 pre-inscripcions en llista d’espera
1r.  4 pre-inscripcions
2n.  2 pre-inscripcions
3r.  3 pre-inscripcions en llista d’espera
4art.  1 pre-inscripció
5è.  2 pre-inscripcions
(A P-3 hi ha 25 places assignades i a 3r. augment de ràtio)
. L’ escola “Dtr. Samaranch i Fina ”:
P-3  42 pre-inscripcions (hi ha 48 places assignades)
1r. 1 pre-inscripció en llista d’espera
4art.  1 pre-inscripció
6è.  1 pre-inscripció en llista d’espera
. L’ Institut “El Foix”:
1r. E.S.O  102 pre-inscripcions (4 linees )
2n. E.S.O  98 alumnes
3r. E.S.O  87 alumnes
4art. E.S.O  100 alumnes
1r.de Batxillerat  60 alumnes
2n. de Batxillerat  40 alumnes

2

. 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 18 places  19 pre-inscripcions
Grup de 2-3  oferta de 38 places  25 pre-inscripcions
A la Llar de La Ràpita:
Grup de 1-2 anys  oferta de 13 places  2 pre-inscripcions
Grup de 2-3 anys  oferta de 13 places  4 pre-inscripcions
Després de fer la matrícula que és del 6 de juny al 10 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
inferior i que començarem el curs amb places vacants, que podem anar
cobrint al llarg del curs, de fet el padró del 2014 i el del 2015 ha baixat.

3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2016-2017.
Es disposa de 5 dies de lliure elecció.
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 2016-2017 són :
• 31 d’octubre de 2016
• 9 de desembre de 2016
• 24 de febrer de 2017
• 27 de febrer de 2017
• 28 d’ abril de 2017
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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 al Juliol es farà la propera reunió.
Que en la Taula Educativa es debaten i parlen de molts temes relacionats
amb infància i joventut. Un tema és, què fem i què podem oferir als infants
fora de l’horari escolar, com podem actuar davant els nens/es que es
queden fora i veure què passa, què fan els infants quan surten de l’escola?
Es comenta que s’ha mirat de fer un seguiment per veure la realitat del
municipi, i poder actuar i oferir recursos en funció de la realitat.
Poder treballar a nivell de Prevenció, poder demanar un educador de
carrer i poder fer una detecció de les necessitats reals.
5. Jornada Continuada
Des de l’escola Arrels es fa esment de que ells han estat parlant, valorant
la jornada continuada, la seva proposta seria de 9h. a 2h. horari lectiu,
després servei de menjador i fins les 16’30h. activitats extraescolars.
Ells ho expliquen, el seu centre ja n’han estat parlant, valorant i ho
comenten perquè creuen interessant la proposta i creuen que ha de ser
una proposta a nivell de municipi, ho exposen perquè els diferents consells
escolars dels centres en puguin parlar, valorar i opinar al respecte.
Van sorgir diferents preguntes i opinions al respecte, entre elles:
I els nens/es no usuaris del menjador que pleguen a les dues?
I les necessitats familiars d’aquestes famílies?
Tant l’escola Dtr. Samaranch i Fina com la Sant Domènec diuen que en
van parlar en els respectius claustres i en treuen algunes opinions, com:
Pels infants d’educació infantil creuen que és un horari molt “bèstia” fins hi
tot pels infants de primària pensant en el tema més pedagògic; també
creuen que s’ha de prioritza i pensar sobretot en els nens/es i si realment
que aquests horari seria adient i adequat per a ells/es.
Es deixa la proposta en l’aire perquè se’n pugui continuar parlant i
valorant.
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6. Precs i preguntes.
 L’institut proposa poder demanar un Grau de Formació Professional
d’Esports, que aquesta formació és pugui fer en el nostre municipi.
 Des de l’AMPA de l’escola Arrels demanen o proposen que els dies
festius de lliure elecció dels diferents centres es facin activitats o que
hi hagi algun servei que puguin acollir els infants.
L’escola Sant Domènec comenta que l’AMPA de La Ràpita aquest
curs passar va oferir aquesta opció i que van ser pocs nens/es els
que van apuntar-se, no va tenir massa èxit; però que aquests proper
curs també volen oferir aquest servei.
Es diu que es pot comentar a l’esplai que com a entitat puguin oferir
o fer alguna proposta aquests dies puntuals.
 Referent a la Socialització dels llibres s’explica que ja han sortit les
bases i que cap al setembre sortirà la convocatòria.
 L’escola d’Adults explica com ha anat aquest curs passat, quins han
estat els resultats dels diferents alumnes.
Dels 15 alumnes que s’estaven preparant per les proves d’accés a
Grau superior 9 són els que han passat i dels 11 alumnes que ho feien
per a Grau Mitjà són 7 els que han passat.
Es comenta que es continuarà fent els cursos de Grau Mitjà a
l’escola Dtr. Samaranch i Fina, que al Juliol es fan les pre-inscripcions.
Es remarca que actualment per l’Escola d’Adults han passat
aproximadament 290 a 300 persones usuàries dels diferents cursos
que s’ofereixen.
Sorgeix la pregunta de quin perfil d’edat són els alumnes que estan
fent graus, i es comenta que els alumnes que estan fent Grau
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Superior l’edat oscil·la dels 25 als 40 anys i els de Grau Mitjà és de 19
a 24 anys.
 S’explica

que

La

Generalitat

va

convocar

als

tècnics

dels

Ajuntaments per explicar tot el referent a la normativa o reglament
d’espectacles, sobretot per temes de seguretat.
S’informa als centres educatius que ho tinguin en compte i que
davant de qualsevol dubte o aclariment parlin amb l’Ajuntament per
especificar i concretar si és el cas.
Qualsevol espectacle ha de complir la normativa vigent, temes de
responsabilitats, temes de seguretat, d’aforament...s’han de tenir
presents en el moment que es faci algun espectacle.
L’ajuntament aclarirà qualsevol dubte i s’ajudarà a fer les sol·licituds
oportunes en el cas de que siguin necessàries.
 Presentació EDUCAENTORN
Des de Diputació i juntament amb els diferents serveis del municipi
s’ha elaborat la pàgina web on surt tota l’oferta educativa del
municipi; tots els serveis, els equipaments i les activitats.
Es presenta la pàgina web com : “Una Eina de Gestió de l’oferta
Educativa Local”.

No sorgint cap més prec ni pregunta es dóna per acabada la reunió.
Assistència al Consell Escolar Municipal :
Lluïsa Gatell, Montse Monfort, Esther Marmaneu, Glòria Batllevell, Lourdes
Algueró, Elena González, Elisabeth Borrell Lázaro, MªTeresa Sadurní Hill,
MªEster Diaz, Carles Estela Villarroya, Imma Ferret, Filo Martínez i Alícia
Galimany.

Sta. Margarida i Els Monjos, 06 de juliol de 2016.
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