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ACTA DE LA REUNIÓ DEL  DIA  26 DE MAIG DEL 2021 DEL CONSELL ESCOLAR 

MUNICIPAL. 

 

Dia:  26 de maig de 2021 

Hora: 17:30 h 

Lloc: Espai Cultural Fàbrica Vella   

Assistents:  

Llar d’Infants l’Esquitx 

• Sra. Àngels Sànchez, directora  

• Sra.Judit Casas, professorat 

Escola Torres Amat 

� Sra. Maite Sánchez, directora. 

� Sra. Fina Garcia, cap d’estudis. 

Escola Vedruna 

� Sr. Pere Salvans, director. 

� Sra. Susana Sanchez, cap d’estudis. 

Escola Els Pins 

• Sra Lluïsa Quesada , representant del director. 

• Sra. Anna Duocastella, representant AMPA 

IES Llobregat 

� Sr. Josep Olivella, director  

� Sr. Lluís Riu, coordinador pedagògic 

� Sra. Alba Tomàs, 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. Iolanda Gordillo, educadora social. 

• Sra. Eduard Galobart, representant de Junts per Catalunya 

• Sra. Gil Serrabassa, representant de Fem Poble 
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Secretària del C.E. M. 

• Raquel Benitez, Tècnica d’Educació 

 

Excusen la seva presència Mariona Garcia, Sara Vilà i Gaspart Gamisans  .  

 

Comença la reunió amb el següent ordre del dia: 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

2. Establiment calendari de sessions Consell Escolar Municipal 2021-22. 

3. Balladetes 2021/L’Enramada/Campanya caques i pipi/ 

4. Consell d’Infants  

5. Casal d’estiu 2021 i Colònies esportives 2021 

6. Valoració d’activitats esportives i propostes pel curs 2021-2022 

7. Reactivació de les activitats de la biblioteca i noves propostes 

8. Escola de Música: Marató dels 40 anys, 19 de juny 

9. Servei educatiu a l’espai cultura Fàbrica Vella  

10.Temes sobrevinguts 

11. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la reunió: 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

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

2. Establiment calendari de sessions Consell Escola r Municipal 2021-22. 

• 20 d’octubre de 2021 IES 
• 26 de gener de 2022 TA 
• 25 de maig de 2022 Esquitx 
 

La ubicació es decidirà en funció de la situació de la pandèmia.  
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3. Balladetes 2021/L’Enramada/Campanya caques i pip í de gossos 

La tècnica explica referent a les balladetes que aquest any no es faran amb normalitat, tot i que 

des de cultura i educació es van reunir amb les escoles Vedruna i Torres Amat i van decidir fer-

ho dins els centres educatius i per torns. El Miquel Gili anirà amb els gegants, músics i nans per 

donar vida a  les balladetes. A més la idea és incloure una visita a la llar d’infants l’Esquitx. 

També gravar-ho per a les famílies.  

La tècnica fa referència a l’Enramada que durant el segon i el tercer trimestre ha pogut seguir el 

circuït i ha visitat l’escola Vedruna i l’escola Torres Amat, i també s’han pogut fer els tallers amb 

el Miquel Gili.  La tècnica comenta que la valoració sembla positiva, sobretot veien la rebuda 

que fan els infants a l’Enramada. 

Continua la tècnica parlant de la campanya de caques i pipís de gossos explicant que s’ha anat 

tard, però que ja s’estan imprimint es cartells, uns s’ubicaran al voltant de l’escola Vedruna i els 

altres al Parc.  A més l’Olga Gili de la ràdio també passarà per les escoles a gravar diferents 

falques per fer difusió de la campanya a través de la ràdio.   

4. Consell d’Infants.  

La tècnica comenta que els/les consellers/es participen del projecte “Els sons del riu Llobregat” 

El director de la biblioteca comenta que han après a fer gravacions del sons del riu Llobregat. 

Es valora positivament. Dues de les sessions han pogut ser presencials. Es diu que ja es farà 

difusió d’aquests mapes sonors. 

5. Casal d’estiu 2021 i Colònies esportives 2021 

La regidora intervé dient que les colònies esportives es faran per als infants a partir de 3r de 

primària fins a ESO. Informa que la setmana anterior va arribar la informació als centres i que 

les inscripcions van començar el dilluns 24 de maig. També que es seguiran totes les mesures 

covid, i que es podran ampliar les activitats en relació a l’any anterior.   

Pel que fa al Casal d’estiu municipal  explica que s’ha endarrerit  degut a la licitació, perquè les 

empreses que s’hi van presentar van haver de fer requeriments econòmics. Explica que 

finalment s’ha adjudicat a una empresa i que l’Ajuntament s’ha avançat  a triar la data de la 
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reunió informativa per a les famílies. Puntualitza dient que és un casal municipal amb tres seus, 

una seu a l’Esquitx, als Pins de Cabrianes, i la tercera, que engloba a tots els infants del 

municipi, a l’Escola Torres Amat.  

La tècnica comenta que el  preu del casal  varia en funció de les setmanes. També que es 

podrà oferir el  servei d’acollida a la seu de  l’Esquitx si hi ha un mínim de 5 infants  i a  la seu 

de l’escola Torres Amat si hi ha un mínim de 10. I que el servei de carmanyola només s’oferirà 

a la seu de l’escola Torres Amat de 13 a 15h  juny i juliol sempre i quan hi hagin 10 infants a la 

setmana.  A més, hi hauran dos processos d’inscripció.  

També comenta que els ajuts econòmics a les famílies s’hauran de sol·licitar mitjançant una 

instància perquè des de serveis socials puguin ser valorades i que a les inscripcions hi ha 

l’opció de “pendent de valoració”.  Intervé l’educadora social comentant que és important la 

col·laboració dels centres educatius per si aquestes famílies  necessiten una empenta. La 

regidora  comenta que és important observar  al col·lectiu més jove que passen hores al carrer 

per a que  les colònies esportives siguin una oportunitat per a aquests. Des de l’AMPA Pins es 

demana que si faltés algun infant per arribar al mínim si es faria igualment. La regidora contesta 

que ,com l’any anterior ,sempre es mirarà de tirar-ho endavant tot i que les inscripcions vagin 

molt justes.  

En relació a un dubte del servei de carmanyola de l’escola Vedruna la regidora explica que el 

servei té un preu a part del preu de casal, que va condicionat a un mínim de 10 infants, que els 

infants hauran de dur carmanyola  i que el monitoratge serà de 13 a 15h.  

 

6. Valoració d’activitats esportives i propostes pe l curs 2021-2022 

La tècnica comenta un resum que ha passat el tècnic d’esports de les activitats del curs 2020-

21. Es comenta que malgrat les restriccions es van poder fer les següents activitats:  el circuit 

esportiu del Bages disponibles per als infants i les famílies del municipi, cross i orientació 

natura que es va valorar positivament i activitats esportives al Pavelló. Aquesta última activitat 

s’intentarà programar a l’Escola Els Pins per fer-la a Cabrianes.  
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Com a novetat pel curs vinent es vol oferir activitats extraescolar (psicomotricitat, miniesports i 

iniciació al bàsquet i patinatge artístic) a dins els centres educatius, el tècnic està pendent de 

parlar amb AFA i AMPA. A més, pel curs vinent hi ha noves activitats com el trail running i 

bàsquet per a pares i mares. 

Així com continuar fent el cros escolar el 14 o 21 de novembre i oferir als centres educatius 

l’opció de fer esports al pavelló un cop per trimestre. 

La tècnica comenta que qualsevol proposta esportiva que tinguin els centres es posin en 

contacte amb el tècnic d’esports.  

Es demana si es té en compte les activitats de piscina, ja que el curs passat no es van poder 

fer. La regidora comenta que es prendrà una decisió  quan hi hagi tota la informació i previsió 

de les restriccions i els handicaps de grups que tinguin les escoles durant el curs 2021-2022.  

La tècnica comenta les propostes que es van passar i que alguns centres han sol·licitat durant 

aquest curs : visita al castell, visita als aiguamolls i els  racons de lectura.  

Des de l’escola Torres amat es valora molt positivament les activitats esportives que s’han 

ofert, sobretot el cros a l’escola i l’orientació a la natura. La regidora comenta que sent així es 

podria tornar a oferir pel curs vinent. 

7. Reactivació de les activitats de la biblioteca i  noves propostes 

El director de la biblioteca explica que la pandèmia ha limitat molt l’aforament del servei i  les 

activitats. I que algunes d’aquestes  s’han pogut fer a l’exterior de l’espai cultural Fabrica Vella i 

la sala Vila Valentí tot i que s’han pogut mantenir hores del conte a l’exterior. Comenta que pel 

proper curs esperen tornar a reactivar les activitats habituals.  Comenta que totes que 

propostes que els hi arribin seran benvingudes. Afegeix que es va valorar el  projectes de les  

maletes viatgeres, projecte que es va iniciar fa anys,  i creuen que  suposava molta feina  per a 

les famílies. 

 I proposen fer lots sorpresa, que els han fet i han funcionat molt bé. Així com continuar amb el 

certamen de Sant Jordi,.  
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La tècnica comenta que l’activitat de racons de lectura va funcionar i diu que potser seria una 

bona opció per poder oferir als centres educatius,  

8 Escola de Música: Marató dels 40 anys , 19 de jun y 

La directora de l’Escola de Música comenta que l’escola fa 40 anys i que es té previst fer una 

marató de 12 hores al parc. Pregunta si hi ha alguna AMPA o AFA que vulgui fer una festa de 

final de curs al parc per tal de poder organitzar-se. Comenta que la idea és  muntar dos 

escenaris amb cadires i que el cau farà creps. Comenta que totes les persones que vulguin 

saber com és l’escola de música durant aquesta marató podran fer-se una idea.  Comenta que 

el tema de les inscripcions ha quedat una mica estrany i amb aquesta marató també es pretén 

aconseguir noves inscripcions.  

9. Servei educatiu a l’espai cultura Fàbrica Vella 

La responsable de ECFV  comenta que hi ha una proposta d’una companyia de joves residents 

que potser es podria adaptar a l’alumnat de lES Llobregat. 

Afegeix que, tal i com ha dit la regidora, es detecta que hi ha molt jovent al carrer. A més, que 

des de l’Escola de Música s’ha detectat algunes baixes de persones joves i explica que han fet 

el comentari que “els fa mandra” anar-hi. Comenta que poden ser conseqüències de la 

pandèmia i d’un canvi d’hàbits.  

Explica què passa al voltant de l’Espai Cultural Fàbrica Vella amb el comportament incívic 

d’alguns/es joves.  Continua explicant que se’ls ha convidat a veure pel·lícules i obres de 

teatre, però que  la majoria de vegades no han acceptat.  

També que durant la setmana jove es van fer activitats i que no van tenir participació.  La 

regidora comenta que es difícil trobar activitats que els cridin l’atenció.  

Es planteja a tota la comunitat educativa si hem de fer alguna cosa.  

10.Temes sobrevinguts. 

La tècnica comenta que s’ha programat un taller “Aliança i Família”, que malauradament ha 

arribat tard i que s’ha de programar  abans de juliol. S’informa que es farà  els dies 17 i 21 de 
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juny de 18 a 19.30h i es crida a les famílies a que hi participin. S’enviarà la difusió per fer.-ho 

extensible.  

La Regidora exposa que els centres han sobreviscut de la millor manera . També comenta que 

des de l’Ajuntament                                                                                                                                                                                                                                                                    

hi ha la possibilitat de programar activitats per al col·lectiu d’ adolescents i joves, i que si hi ha 

qualsevol proposta que ho facin saber.  

La regidora continua parlant de la possibilitat de coincidir entre tots els centres els 3 dies de 

lliure disposició per al curs 2021-2022. Es proposen els següents dies i es debat sobre aquest 

tema. 

-Primer trimestre, 11 octubre de 2021 

-Primer trimestre, 04 de desembre de 2021 

-Segon trimestre, 25 de febrer de 2022 

Es comenta que els claustres ho parlaran i ho confirmaran  més endavant.  

11. Precs i preguntes..  

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió quan són les disset hores  del dia 

indicat a l’encapçalament d’aquesta acta. 

 

Presidenta del Consell     Secretària del Consell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


