CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Santa Margarida i els Monjos ( 3 de JUNY de 2014)
Reunits els membres del Consell Escolar havent-los convocat en reunió el
dimarts 03 de juny de 2014 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 2014-1015.
3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2014-2015.
4. Nova oferta educativa per a l’ Escola d’Adults.
5. Ajuts per la continuïtat del projecte de sociabilització de llibres.
6. Coordinació dels Serveis municipals i d’altres en l’oferta educativa
extraescolar.
7. Reunions de les Ampes.
8. 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 2014-1015.
Cada centre educatiu va dient el nombre de les pre-inscripcions per al
curs 2014-2015.
Són les següents:
. L’ escola “Sant Domènec”:
P-3  27 pre-inscripcions
P-4  0 pre-inscripció
P-5  2 pre-inscripcions
1r.  2 pre-inscripcions
2n.  1 pre-inscripció
4art.  1 pre-inscripció
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. L’ escola “Arrels”:
P-3  25 pre-inscripcions
P-4  3 pre-inscripcions
1r.  2 pre-inscripcions
3r.  1 pre-inscripció
. L’ escola “Dtr. Samaranch i Fina ”:
P-3  41 pre-inscripcions
P-4  3 pre-inscripcions
P-5  3 pre-inscripcions
1r.  1 pre-inscripció
2n.  2 pre-inscripcions
4art.  2 pre-inscripcions
6è.  3 pre-inscripcions
. L’ Institut “El Foix”:
1r. E.S.O  85 pre-inscripcions ( 2 fora de termini )
2n. E.S.O  95 pre-inscripcions (1 fora de termini )
1r.de Batxillerat  2 pre-inscripcions ( un total de 32 alumnes )
De 1r. de Batxillerat a 2n. De batxillerat passen 35 alumnes.
. La Llar d’ Infants Municipal “Xiroi”:
A la Llar dels Monjos:
Grup de nadons  oferta de 8 places  6 pre-inscripcions
Grup de 1-2 anys  oferta de 18 places  26 pre-inscripcions
Grup de 2-3  oferta de 32 places  18 pre-inscripcions
A la Llar de La Ràpita:
Grup de 1-2 anys  oferta de 13 places  11 pre-inscripcions
Grup de 2-3 anys  oferta de 7 places  3 pre-inscripcions
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Després de fer la matrícula que és del 10 de juny al 13 de juny, sabrem el
nombre real de pre-inscripcions. La intenció és poder donar cabuda a
totes les pre-inscripcions, a la Llar dels Monjos en falten places del grup 1-2,
i en sobren del grup 2-3, possiblement fem un grup mixta apropant al
màxim les edats d’aquest infants.
. Escola d’Adults :
Les pre-inscripcions encara no s’estan fent, es realitzen al juny; l’oferta és
per a cicle mitjà, per a cicle superior i per P.F.I (Programa de formació
inicial )
3. Consensuar els dies de lliure elecció per al curs 2014-2015.
Es disposa de 5 dies de lliure elecció; 3 dies més els 2 que deixa fer el
departament si els dies de festa locals cauen en vacances.
Es mira els dies en que coincideixen els centres majoritàriament i són
els dies 31 d’octubre, 5 de desembre i 16 de febrer i 25 de maig i el dia que
falta després de comentar-ho ja que no hi havia majoria es decideix que
serà el 17 de febrer, tothom hi està d’acord.
Per tant per majoria i consensuat, els dies de lliure elecció per al curs 20142015 són :
31 d’octubre de 2014
5 de desembre de 2014
16 de febrer de 2015 (dilluns de carnaval)
17 de febrer de 2015
25 de maig de 2015
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4.

Nova oferta educativa per a l’ Escola d’Adults.

L’Ajuntament tira endavant les ofertes educatives amb l’ autorització del
Departament d’Ensenyament i amb el suport de Diputació, que ha donat
una subvenció per a poder oferir la preparació a l’accés a cicles de grau
superior.
A l’Escola d’Adults s’oferirà preparació a grau mitjà, preparació a grau
superior i el que abans era el P.Q.P.I que ara s’anomena P.F.I (Programa de
formació inicial)
Els resultats aquest curs són molt satisfactoris ja que en les proves d’accés a
grau mitjà es van presentar 19 alumnes i 17 han aprovat i els que varen
presentar-se al P.Q.P.I van ser 13 alumnes i 10 han aprovat i podran
accedir a fer un grau mitjà.
Es comenta que s’ha demanat a l’escola Dtr. Samaranch i Fina una aula
on poder anar a realitzar les classes d’adults.
5. Ajuts per la continuïtat del projecte de sociabilització de llibres.
Des de l’ajuntament es comenta que es disposa de 10.000 € per poder
continuar amb el programa de Sociabilització de llibres.
Els diners per la subvenció s’han de justificar, si els llibres són nous no hi ha
cap problema, però com és pot fer per justificar els que ja es reutilitzen?
S’intentarà donar un marge de temps per poder justificar la despessa, així
doncs es podria fer el curs vinent comprant llibres nous, es demana poder
donar continuïtat al programa/subvenció per a poder continuar el curs
vinent sociabilitzant els llibres.
S’hauria de buscar com fer-ho per poder donar continuïtat a la subvenció.
Potser s’hauria de repartir equitativament els diners per número d’alumnes.
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6. Coordinació dels Serveis municipals i d’altres en l’oferta educativa
extraescolar
7.Reunions de les Ampes..
S’han fet reunions amb les AMPES de les escoles per parlar de diferents
temes, un d’ells ha estat les activitats extraescolars; com poder organitzar
els diferents serveis del municipi (corriol, ludoteca, biblioteca, esports,
tangram...) de manera que conjuntament es pugui organitzar o si més no
saber que es fa i quan per poder compaginar el millor possible les diferents
activitats programades.
Poder coordinar des de les diferents AMPES de les escoles les activitats que
es vulguin proposar i oferir a les famílies diferents opcions per a poder-les
realitzar.
Des de l’institut es comenta que es vol engegar l’activitat extraescolar de
teatre, que ja es fa l’extraescolar de Coral als migdies.
8.

Precs i preguntes.

Es comenta les diferents obres que es faran a l’estiu als centres educatius,
a l’escola Dtr. Samaranch i Fina es canviaran els radiadors i a l’escola Sant
Domènec es millorarà l’entrada dels petits.
També es comenta que l’escola d’estiu es realitzarà a l’escola Arrels.
I és demana als diferents centres educatius de continuar en contacte per
a qualsevol cosa que hi pugui haver.
No sorgint cap més prec ni pregunta es dóna per acabada la reunió sense
abans excusar la no assistència del director de l’institut, Bernat Torres, del
Manel Martínez, conserge de l’escola Sant Domènec, i del Marc Palau
representant dels pares de l’escola Sant Domènec.
Assistència al Consell Escolar Municipal : Sebastià Robles, Elisabeth Borrell,
Nieves Porcar, Esther Marmaneu Domingo, Miguel Angel Reyes Leiva,
Josep MªFontanals Bertran, Esther Parron Edo, Glòria Batllevell Pujol, Montse
Jané Vela, Patricia López Caballero, Patricia Susi Ramos, Ana Veguer
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Chust, Gracia González Sánchez, Lourdes Algueró Mujal, Magda Bernat
Gili, Lourdes Quer Montserrat, Isabel Sevé Holgado, MªTeresa Sadurní Hill,
Carles Estela, Imma Ferret, Filo Martínez i Alícia Galimany.

Sta. Margarida i Els Monjos, 16 d’ octubre de 2014.
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