ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Sessió: Ordinària
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament de Salt
Data: 19 de juny de 2014.
Hora d'inici: 20:14h.
Hora d'acabament: 21:06 h.
Assistents
PRESIDENT: Robert Fàbregas i Ripoll
•

Representants sector Ajuntament

Soumaya Waez Bieto
Carles Bonet Corbalan
•

Representants sector Directors centres públics i Titulars centres concertats

Ferran Jambert Pascual - Director escola Veïnat
Josep Roura Massaneda – Director Institut Salvador Espriu
Xavier Otero Triola - Director SIN Salvador Sunyer
Fina Camps Goy - Director escola FEDAC Salt (Dominiques)
Gemma Boix Pino - Directora escola La Farga
Maria Vilagran Moner - Directora escola Vilagran
Marta Soler i Sagué - Directora escola Les Deveses
•

Representants sector Professorat

Joan Francesc Simón Gisbert – Institut Vallvera
Gerard Ros Sala – Escola Mas Masó
Assumpció Marco Espigulé - Escola E.E. La Maçana
Natxa Manzanera Sánchez - Escola El Pla
Virgínia García Jiménez - Escola El Gegant del Rec
•

Representants sector Mares i Pares d’Alumnes

Julián Fernández - Ampa escola Veïnat
Anna Figueras Pastells - Ampa escola bressol El Lledoner
Èlia Llinàs Serradell - Ampa escola El Gegant del Rec
Esther Roca Casas - Ampa escola les Arrels
Fatima Bouabdeli Refaa - Ampa escola La Farga
•

Representants sector Administració i Serveis

Josefa Jaramillo Nieto - Escola Veïnat
Mònica Saguer Batlle - Institut Salvador Espriu

•

Representants sector alumnat
Artus Bardes Morillo - Institut Vallvera

•

Altres assistents

Rosa Sala Carreras (Tècnica Municipal d’Ensenyament)
•

Secretari

Lluís Valls Garriga
•

Convidats

Mohamed Boulharoud - AMPA SIN Salvador Sunyer i Aimeric
Esther Gibert Esparch - Directora escola Les Arrels
Jaume Salomó Munuera - Director escola Les Deveses
•

Han escusat la seva absència

Eva Rigau Bruguer
Xavier Sagrera Auñon
Maria Casals Bosch
Raquel Martín Ortega
ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del 06/03/2014.
2. Informació de la preinscripció a les escoles bressol, P-3, 1r ESO, escola
d'adults i PQPI. Curs 2014-2015
3. Modificació de les Bases dels ajuts a les famílies amb infants de l'escola
bressol.
4. Informació sobre Activitats de lleure i de menjador durant l'estiu.
5. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió.
1r.- El President obre la sessió i demana l'aprovació de l'acta de la sessió anterior
S’aprova l'acta corresponent a la reunió Ordinària del 06/03/2014.

2n.- Informació de la preinscripció a les escoles bressol, P-3, 1r ESO, escola
d'adults i PQPI. Curs 2014-2015

El Sr. Robert Fàbregas informa sobre la preinscripció a les diferents etapes.

EL LLEDONER:
CURS
P-0
P-1
P-2

OFERTA PLACES
16
11
12

SOL·LICITUDS
11
20
16

ASSIGNATS
11
11
12

OFERTA PLACES
16
16
6

SOL·LICITUDS
13
15
11

ASSIGNATS
15
17
6

ELCARRILET:
CURS
P-0
P-1
P-2

PREINSCRIPCIÓ 2014/2015
EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
ESCOLA

PLACES
OFERTADES

SOL·LICITUDS
P-3

TOTAL AMB
CANVIS
ACCEPTATS

ESCOLA MAS MASÓ
ESCOLA VEÏNAT
ESCOLA LA FARGA
ESCOLA S. SANTALÓ
ESCOLA EL PLA
ESCOLA GEGANT DEL
REC
ESCOLA LES DEVESES
ESCOLA LES ARRELS

46
23
46
23
46
46

50
37
37
25
30
44

46
23
40
23
32
46

46
46

37
29

44
46

VILAGRAN
POMPEU FABRA
DOMINIQUES
ESCOLA PIA
TOTAL

25
25
25
25
422

30
33
33
5
390

28
28
28
6
390

9
399

9
399

Sol·licituds fora termini
TOTAL sol·licituds
CENS 2011

Preinscrits

Preinscrits fora de Salt

Incidències

478

399

32

70

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
NOM DELS CENTRES

INSTITUT VALLVERA
INSTITUT
SALVADOR
ESPRIU
SIN SALVADOR SUNYER
COL·LEGI VILAGRAN
COL·LEGI
POMPEU
FABRA
COL·LEGI DOMINIQUES
TOTAL
Sol·licituds fora termini
TOTAL

PLACES
OFERTADES

SOL·LICITUDS
1r D’ESO

ASSIGNATS

78
74

90
74

78
74

51
4
4

4
2

14
4
4

2

2

2

213

172

176

2
174

ENSENYAMENT

PLACES

PLACES

PLACES

PLACES

AUTORITZADES CONFIRMADES PREINSCRIPCIÓ VACANTS
PQPI
–
Auxiliar
de
vendes,oficina i atenció al
públic
PQPI - Auxiliar muntatges
d'instal·lacions
elèctriques,
aigua i gas

15

15

45

0

14

14

29

0

3r.- Modificació de les Bases dels ajuts a les famílies amb infants de l'escola
bressol.
EL Sr. Robert Fàbregas passa a informar sobre la modificació de les bases dels ajuts a
les famílies amb infants a l'escola bressol.
La primera modificació es refereix a la base 2 de l'apartat Beneficiaris i requisits.
Abans la renda familiar no podia superar uns llindars màxims establerts per la Generalitat
en la última convocatòria de Beques realitzada el 2010.
En la modificació s'ha establert que la renda familiar no pot superar l'indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya, el qual s'estableix anualment per la Generalitat de Catalunya
amb la Llei de pressupostos.
A la base 4. Presentació de sol·licituds i documentació, abans es preveia una sola
convocatòria.
En la modificació s'estableix.
1r.- Una convocatòria abans de l' inici escolar.
2n,.- Es podrà obrir un segon o més períodes de sol·licituds d'ajuts des de l' inici del
curs fins al final del segon trimestre escolar.
A la base 6. Càlcul de la renda familiar.
S'ha establert com es consideren membres computables de la unitat familiar, així com
es valorarà la renda anual neta de la unitat familiar.
A la base 9. Reconeixement del dret a percebre l'ajut i pagament del mateix.
Es determina que quan en la comprovació del compliment dels requisits es posa de
manifest un incompliment o manca d'acreditació, es concedirà un termini de deu dies
hàbils per a l'esmena i millora de la sol·licitud.
Quant a les obligacions tributàries es considerarà que l'interessat es troba al corrent
quan no tingui deutes en període executiu en el moment de la sol·licitud.
Si l'interessat té deutes se'l requerirà per tal que regularitzi la situació durant el termini
de millora de sol·licitud.

ANNEX 1
En les anteriors bases existia l'Annex 1 referit als criteris de baremació que han estat
inclusos dins de les bases generals a la Base 3 com a criteris de selecció.

4.- Informació sobre Activitats de lleure i de menjador durant l'estiu.
El Sr. Robert Fàbregas informa sobre les activitats de lleure i de menjador durant
l'estiu, començant pel tema de menjadors que considera que és el més sensible.
Una de les preocupacions que teníem des d' Ensenyament era que un cop acabés
l'escola, aquests nens i nenes que han estat becats de menjador, no poguessin
continuar el projecte que s'ha portat a terme des de diferents àmbits amb les
Comissions Socials de cada centre.
Les gestions realitzades han donat com a resultat:
Els 70 alumnes que han gaudit de les beques menjador durant el curs han estat preinscrits al Casal Municipal.
Rosa Sala informa que el Casal funcionarà durant el mes de juliol i agost, i que des de
Serveis Socials estan valorant quins alumnes hi aniran el mes de juliol i agost, quins
alumnes aniran només el juliol i quins aniran només l'agost. Els nens i nenes van
becats d'acord amb el nivell 1, 2 ó 3 de classificació de les famílies del CDA.
El Centre Labouré fa un Casal i a més ha rebut una subvenció de la Fundació
Catalana de l'Esplai per donar dinar a un total de 60 nens i nenes. Això també
permetrà que aquests nens i nenes pugin anar de colònies el 25, 26 i 27 de juliol sense
cap cost per a les famílies.
El Casal dels infants oferirà 45 places a l'estiu a l'escola Les Deveses, en aquest cas,
el Casal s'allarga fins el 22 d'agost, l' import d'aquest casal és molt econòmic i ofereix
servei de menjador al preu de 1 euro al dia, i inclou, a més, quatre dies de sortida.
El Casal dels infants també ofereix 15 places per adolescents de 12 a 15 anys, amb
les mateixes condicions.
El Consorci de Benestar Social fa un casal el mes de juliol i el mes d'agost a l'escola
La Farga, on hi participen 35 alumnes, en el preu està inclosa l'activitat més el
menjador. Aquests nens i nenes ja han participat tot l'any al centre obert infantil.
Això fa un total de 225 nens i nenes que gaudiran de beques de casals, colònies, etc.
Respecte als alumnes que fan secundària, hi ha en marxa el projecte pilot de Creu
Roja que ha començat per l' Institut Vallvera i que potser el seu director podrà
informar de com ha funcionat.
El Sr. J. F. Simón informa que van fer una trobada amb els representants de Creu Roja
i s'ha valorat que el funcionament del menjador ha anat molt bé. El professorat ha
comentat que el nivell de comportament de l'alumnat a nivell de l'aula ha canviat,
bàsicament perquè estan més ben alimentats, s’han rebaixat els nivells d’agressivitat i
d’apatia segons els casos. Els responsables ens van comentar que el programa tindrà
una continuïtat a partir del proper curs.

El Sr. Robert Fàbregas manifesta que la idea és que aquests 30 nois i noies del
Vallvera siguin un total de 90, afegint 30 de l' Institut Salvador Espriu i 30 del SIE
Salvador Sunyer.
El mateix problema ens trobem el mesos de juliol i d'agost amb aquests nois i noies
de secundària , per la qual cosa Creu Roja té un programa que ha portat a terme en
altres llocs de Catalunya i el que faran és el següent:
Es facilitarà una targeta a les famílies d'aquests alumnes per tal que puguin anar a
comprar aliments al supermercat Bon Àrea. Creu Roja fa una supervisió del que es
compra i de la quantitat setmanal que es gasta.
Essent les 20:44 h. s'incorpora a la reunió l'alcalde Sr. Jaume Torramadé.
Referent a les propostes de Lleure Educatiu a Salt per aquest 2014, del total de vuit
escoles de primària pública, sis tindran activitats.
Les entitats que faran activitats són les següents:
L'AMPA escola les Arrels mes de juny i juliol.
El Casal Municipal d'estiu de l'Ajuntament, juliol i agost realitzat a l'escola del Pla.
El Centre labouré (La Casita) mes de juliol a l'escola El Veïnat.
El Casal dels Infants fa el Casal Obert d'estiu a l'escola Les Deveses, des del 25 de
juny i fins el 22 d’ agost.
El Casal dels Infants fa el Casal adolescent de 12 a 15 anys a l'escola Les Deveses.
El Consorci de Benestar Social fa el Casal d'estiu del centre obert a l'escola La Farga,
juiol i agost.
El Casal dels Infants projecte Vincles fa el Casal familiar d'estiu a l'escola La Farga;
juliol.
L'Àrea d'Integració i Convivència realitza un Casal de reforç escolar i familiar, a l'escola
Mas Masó, durant el mes de juliol.
L'AMPA del Gegant del Rec organitza un intensiu durant el mes de juny.

5.- Precs i preguntes.
El Sr. Xavier Otero vol aplaudir la gestió que s'ha fet d' abastar aquest ventall tan gros
d'alumnes perquè puguin tenir un àpat garantit.
El Sr. Robert Fàbregas vol comentar sobre l' Institut Salvador Espriu, que l'any passat
a través de la Taula X l'Educació es va demanar al departament d'Ensenyament poder
realitzar el grau mitjà o superior d'activitats físiques i esportives, l'any passat no va
esser possible però semblava que el departament aquest proper curs estava disposat
a poder-lo iniciar, i voldria demanar en nom del Director del Salvador Espriu que el
Consell Escolar Municipal manifestés la seva conformitat per tal que l’INS Salvador
Espriu pugui tenir aquestes famílies.
S'aprova per unanimitat que en nom del Consell
aquesta petició.

Escolar Municipal l'Alcalde faci

La Sra. Mònica Saguer vol fer un apunt sobre l'absentisme dient que hi ha denúncies a
nivell de València i Barcelona de famílies que han defugit de les seves
responsabilitats.

La Sra. Rosa Sala, manifesta que, segons han informat des del Consorci de Benestar
Social gironès-Salt, pel mes de setembre es podrà tenir enllestit el protocol sobre
l'absentisme.
El Sr. Josep Roura fa 3 preguntes:
1a.- Que l'alumne del centre que tenia representació al Consell Escolar i el seu suplent
han plegat, i que havien de fer en aquest cas.
La Sra. Rosa Sala diu s'hauria de fer una comunicació conforme aquests alumnes
havien deixat de ser alumnes del centre i que es faci un nou nomenament des de l'
Institut amb el seu corresponent suplent.
2a.- Va sortir als mitjans de comunicació que quasi tot Salt tindria fibra òptica, arribarà
fins a l' Institut ?.
El Sr Jaume Torramadé informa que a totes les zones residencials de Salt està previst
que tinguin fibra òptica.
3a.- Els extraescolars els podríem saber abans del començament del curs cap allà el
mes de setembre.
La Sra. Rosa Sala informa que avui s'ha enviat una graella a tots els centres on s'ha
recollit tot el que es farà el proper curs des de totes les àrees de l’Ajuntament.
L'Alcalde Sr. Jaume Torramadé comunica que l'any passat en la inauguració del curs
vam contar amb la presència del director del diari ARA Sr. Carles Capdevila, per
aquests any estem intentant que vingui Sor Lucia Caram, que és un personatge
mediàtic important que porta tot el tema de menjadors a Manresa a través de la
Fundació Rosa Oriol (TOUS).
Acords:
1.-S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.
2n.- S'acorda que per unanimitat del Consell Escolar Municipal que l'Alcalde faci
petició al Departament d'Ensenyament de poder realitzar el proper curs, el grau mitjà
o superior d'activitats físiques i esportives a l' Institut Salvador Espriu.
El President aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquest acta.

El Secretari,

Vist i Plau
El President,

