CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Santa Margarida i els Monjos ( 2 de JUNY de 2015)
Reunits els membres del Consell Escolar havent-los convocat en reunió el
dimarts 02 de juny de 2015 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 2015-1016.
3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2015-2016.
4. Ajuts per la continuïtat del projecte de sociabilització de llibres.
5. Coordinació dels Serveis municipals i d’altres en l’oferta educativa
extraescolar.
6. Reunions amb les Ampes (Escola de mares i pares)
7. 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 2015-1016.
Cada centre educatiu va dient el nombre de les pre-inscripcions per al
curs 2015-2016.
Són les següents:
. L’ escola “Sant Domènec”:
P-3  26 pre-inscripcions
P-4  1 pre-inscripció
1r.  1 pre-inscripció
4art.  1 pre-inscripció
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. L’ escola “Arrels”:
P-3  24 pre-inscripcions + 3 fora de termini
P-4  1 pre-inscripció
P-5  1 pre-inscripció fora de termini
1r.  1 pre-inscripció fora de termini
2n.  1 pre-inscripció + 1 fora de termini
3r.  1 pre-inscripció + 1 fora de termini
4art.  2 pre-inscripcions fora de termini
5è.  1 pre-inscripció fora de termini
. L’ escola “Dtr. Samaranch i Fina ”:
P-3  37 pre-inscripcions
P-4  1 pre-inscripció
P-5  3 pre-inscripcions
2n.  1 pre-inscripció
3r.  3 pre-inscripcions
4art.  2 pre-inscripcions
5è.  1 pre-inscripció
. L’ Institut “El Foix”:
1r. E.S.O  97 pre-inscripcions (4 linees )
2n. E.S.O  87 pre-inscripcions
3r. E.S.O  91 alumnes
4art. E.S.O  91 alumnes
1r.de Batxillerat  54 alumnes
2n. de Batxillerat  50 alumnes
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. La Llar d’ Infants Municipal “Xiroi”:
A la Llar dels Monjos:
Grup de nadons  oferta de 8 places  5 pre-inscripcions
Grup de 1-2 anys  oferta de 19 places  18 pre-inscripcions
Grup de 2-3  oferta de 28 places  20 pre-inscripcions
A la Llar de La Ràpita:
Grup de 1-2 anys  oferta de 12 places  3 pre-inscripcions
Grup de 2-3 anys  oferta de 8 places  4 pre-inscripcions
Després de fer la matrícula que és del 8 de juny al 12 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.

3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2015-2016.
Es disposa de 6 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 2015-2016 són :
• 2 de novembre de 2015
• 7 de desembre de 2015
• 8 de gener de 2016
• 5 de febrer de 2016
• 8 de febrer de 2016
• 29 d’ abril de 2016
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4. Ajuts per la continuïtat del projecte de sociabilització de llibres.
El projecte s’està consolidant, l’escola Sant Domènec aquest proper curs
ha sociabilitzat més llibres i l’escola Arrels aquest curs inicia el projecte.
Prioritat de l’Ajuntament és donar suport a aquest projecte posant els
mitjans i poder anar consolidant-lo.

5. Coordinació dels Serveis municipals i d’altres en l’oferta educativa
extraescolar
S’està treballant per coordinar els diferents serveis i poder donar a conèixer
les diferents propostes educatives de cada servei.
S’explica que hi ha hagut diferents trobades de tots els serveis, que s’està
elaborant una guia on quedaran recollits, que també es podrà accedir a
una pàgina web per tal de trobar tota l’oferta, la web educa entorn, que
encara no està activa, i que també hi haurà una xarxa interna on tothom
pugui accedir, els professionals, les famílies... i conèixer les diferents ofertes
dels diferents serveis del municipi. S’espera que en uns sis mesos
aproximadament es pugui presentar aquest projecte.

6. Reunions amb les Ampes (Escola de mares i pares)
Les AMPES s’han estat reunint per consensuar temes per fer xerrades per als
pares.
L’Ajuntament està col·laborant, i s’està mirant les xerrades que s’ofereixen
des de Diputació per tal de poder aprofitar-les.
Continuar treballant les diferents AMPES de les escoles i poder continuar
oferint a les famílies diferents propostes.
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7. Precs i preguntes.
L’Escola d’Adults comenta com han anat els diferents cursos de
preparació de grau mitjà i de grau superior, mostrant-se molt contents dels
resultats obtinguts.
Dels 10 alumnes que s’estaven preparant per les proves d’accés a Grau
superior 9 són els que han passat i dels 16 alumnes que ho feien per a Grau
Mitjà són 12 els que han passat.
També és comenta que s’estan fent les pre-inscripcions pel P.F.I i que de
moment en tenen 17.
Es

remarca

que

actualment

per

l’Escola

d’Adults

han

passat

aproximadament 244 persones pels diferents cursos que s’ofereixen.
Des de l’ AMPA de l’escola Sant Domènec es proposa que estan mirant
per poder donar opció als pares que els nens/es puguin anar a l’escola els
dies de lliure elecció. Es comenta que s’ha de tenir present el tema de la
neteja.
També es parla de les extraescolars, d’intentar començar a consensuar
cursos, horaris... entre les AMPES de les diferents escoles. Coordinar-se
internament entre elles lo abans possible per poder passar-ho a les famílies
també lo abans possible i així ja puguin començar a organitzar-se de cara
al setembre.
L’escola Dtr. Samaranch i Fina fa una valoració positiva del tema de la
gestió de les beques, veuen molt favorable el fet de que es gestioni abans
i així les famílies que han estat becades ja puguin fer efectiu l’import real
de la beca; saben que suposa més feina però ho agraeixen perquè el
resultat final és molt bo.
Des de l’Institut El Foix, es comenta que aquest curs uns 17-18 alumnes que
han fet alemany han tingut l’opció de poder presentar-se a les proves
_______________, que han tingut un ajut per a poder pagar la matrícula.
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Intentaran poder potenciar també que és pugui fer el mateix amb les
proves d’Angles i donar opció als alumnes perquè es puguin presentar.

Es fa un agraïment a la Lourdes Quer i al Sebastià Robles per haver format
part del Consell Escolar Municipal durant aquests anys.

No sorgint cap més prec ni pregunta es dóna per acabada la reunió.
Assistència al Consell Escolar Municipal : Sebastià Robles, Lourdes Quer,
Lluïsa Gatell, Montse Monfort, Esther Marmaneu, Esther Parron, Bernat
Torres, Glòria Batllevell, Lourdes Algueró, Magda Bernat, Elena González,
Ana Veguer, Alicia Garcia Molina, Gemma Casas Galimany, Elisabeth
Borrell Lázaro, MªTeresa Sadurní Hill, MªEster Diaz, Mercedes Jiménez
Navarrete, Montse Jané vela, Carles Estela Villarroya, Imma Ferret, Filo
Martínez i Alícia Galimany.

Sta. Margarida i Els Monjos, 28 de juliol de 2015.
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