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ACTA DE LA REUNIÓ DEL  DIA  20 DE GENER DEL 2021 DEL CONSELL 

ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

Dia:  20 de gener de 2021 

Hora: 17:30 h 

Espai vitual  

Assistents:  

Llar d’Infants l’Esquitx 

• Sra. Àngels Sànchez, directora  

• Sra.Judit Casas, professorat 

• Sr. Ivan Badia, representant AMPA 

Escola Torres Amat 

� Sra. Maite Sánchez, directora. 

Escola Vedruna 

� Sr. Pere Salvans, director. 

� Sra. Susana Sanchez, cap d’estudis. 

� Sra. Joan Villar Martí, representant de l’AFA 

Escola Els Pins 

• Sr. Gaspar , representant del director. 

IES Llobregat 

� Sr. Josep Olivella, director  

� Sr. Lluís Riu, coordinador pedagògic 

� Sra. Olga Rubio, representant de l’AFA 

Escola Municipal de Música. 

• Sra. Ruth Matamala, directora 

Biblioteca. 

• Sr. Joaquim Crusellas, biblioteca.   

Ajuntament 

• Sra. Sílvia Tardà, Regidora d’Educació 

• Sra. Marta Cullerés, representant de Junts per Catalunya 

• Sra. Mariona Garcia, representant de Fem Poble 

• Sra. Iolanda Gordillo, educadora social. 
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Secretària del C.E. M. 

• Raquel Benitez, Tècnica d’Educació 

 

Excusen la seva presència Gil Serrabassa i Eduard Galobart.  

 

Comença la reunió amb el següent ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. *Intervencions dels agents educatius del municipi 

3. Projectes educatius municipals 

4. Consell d’Infants.  

5. Sant Jordi 2020/ Espai cultural Fàbrica Vella 

6. Temes sobrevinguts. 

-Carnaval, 12 de febrer no carnaval infantil 

-Preinscripcions 

-Cross escolar 

7. Precs i preguntes. 

*Demanem la intervenció de tots els agents educatius del municipi per poder fer una 

valoració del curs, exposar millores, compartir neguits i altres 

Desenvolupament de la reunió 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l’acta de l’últim consell escolar municipal.  

2. Intervencions dels agents educatius del municipi . Demanem la intervenció 

de tots els agents educatius del municipi per poder  fer una valoració del curs, 

exposar millores, compartir neguits i altres 

La tècnica fa una valoració general de la pandèmia al municipi, sobretot dels grups 

confinats que han afectat als centres escolars. Demana la intervenció dels/les membres 

del consell per tal de poder.ne parlar. No hi ha cap intervenció.  
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3. Projectes educatius municipals 

La tècnica comenta que durant aquest curs es vol fer una campanya que fa referència a 

les caques de gos. Diu que és un tema que afecta a les sortides i entrades dels centres 

educatius i que la campanya és per conscienciar als amos de la recollida d’excrements 

dels seus gossos. Proposa crear una campanya amb cartells, alguna pancarta i fer 

alguna falca a la ràdio de Sallent. 

Pel que fa a la geganteta es diu d’activar els taller i continuar el circuït de l’Enramada per 

les escoles. Els centres  es mostren interessant a fer el taller i comenten la possibilitat de 

fer-ho en grups petits.  Des de la Llar d’Infants l’Esquitx fan la demanda que en algun 

moment l’Enramada vagi al seu centre a ballar al pati.  

També explica que des de l’Ajuntament s’ofereix als centres educatius un seguit de 

sortides per als/les alumnes: visita al Poblat Ibèric del Cogulló, visita al Castell de Sallent, 

visita pels racons inèdits de Sallent, passeig Caixes Niu+Racó de Lectura, la Sèquia de la 

teva escola, visita als Aiguamolls de la Corbatera i visita al nou equipament juvenil “La 

Kseta”.  Comenta que s’ha creat un entorn web per poder fer les demandes quan els 

centres ho vulguin sol·licitar, així com que les activitats 1, 2 , 5 i 6: cada centre podrà 

sol•licitar un màxim de 3 per mòduls i que només s'inclou la visita amb guia i/o activitat, 

no s’inclou el transport. 

 

4. Consell d’Infants.  

La tècnica comenta que les trobades del Consell d’Infants pel curs 20-21 seran 

telemàtiques i a mesura que avanci el curs i la situació de pandèmia ho permeti, es 

mirarà de reprendre el format presencial. Explica que aquest any el Consell d’Infants 

participarà d’un projecte Bitlab. Intervé el director de la biblioteca de Sallent explicant el 

projecte que té per títol els Sons del Llobregat, un projecte de patrimoni sonor dels 

entorns fluvials, sons del Llobregat, on es farà un mapa sonor al voltant del riu i dels 
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horts.. Constarà de tres sessions: 1.- Taller de co-creació del projecte,  2.- Taller 

d’Atrapa-sons / Safari sonor,  3.- Taller d’anàlisi de dades sonores.  

 

5. Sant Jordi 2020/ Espai cultural Fàbrica Vella 

La tècnica proposa l’opció de fer un espectacle infantil al parc durant la setmana cultural, 

l’escola Vedruna, l’escola Torres Amat i la Llar d’Infants l’Esquitx estan d’acord.  La 

responsable de l’Espai Cultural Fàbrica Vella intervé comentant que durant el primer 

trimestre es va proposar fer un espectacle al teatre però que en aquell moment no va 

semblar oportú. Comenta que no s’ha renunciat a la programació d’espectacles infantils 

però que voldria saber si les famílies tenen por. Hi ha una intervenció que comenta que 

va anar a una actuació infantil i que es van trobar amb un ambient similar que en altres 

ocasions. La responsable de ECFV que la gent del poble agraeix l’oferta del teatre i que 

la resposta dels sallentins i sallentines als espectacles és important.  

9. Temes sobrevinguts. 

La tècnica comenta que aquest any no hi ha Carnaval infantil el dia 12 de febrer. 

També comenta que pel tema de les preinscripcions escolars ja es coordinaran amb els 

centres per poder enviar tota la informació dels centres escolars a les famílies i que si cal 

comptin amb l’ajuda de l’Ajuntament de Sallent. 

Per acabar comenta que des de l’àrea d’esports s’oferirà cross a les escoles per a grups 

bombolla i que s’oferirà un circuït a les famílies que durarà 15 dies.  

 

10. Precs i preguntes.. 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió quan són les divuit hores i 

del dia indicat a l’encapçalament d’aquesta acta. 

 

Presidenta del Consell     Secretària del Consell 

 

 


