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ACTA DE LA REUNIÓ DEL  DIA  21 D’OCTUBRE DEL 2020 DEL CONSELL 

ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

Dia:  21 d’octubre de 2020 

Hora: 17:30 h 

Espai vitual  

Assistents:  

Llar d’Infants l’Esquitx 

• Sra. Àngels Sànchez, directora  

• Sra.Sara Vilà, representant de l’AMPA 

Escola Torres Amat 

� Sra. Maite Sánchez, directora. 

� Sra. Rosa M. Duran, representant de l’AFA 

Escola Vedruna 

� Sr. Pere Salvans, director. 

� Sra. Susana Sanchez, cap d’estudis. 

� Sra. Cristina Fàbregas, representant de l’AFA 

Escola Els Pins 

• Sr. Gaspar , representant del director. 

• Sra.Vanesa Galiot, representant de l’AMPA 

IES Llobregat 

� Sr. Josep Olivella, director  

� Sra. Mª Alba Tomàs, representant personal no docent 

� 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 

• Sr. Eduard Galobart, representant de Junts per Catalunya 

• Sr. Gil Serrabassa, representant de Fem Poble 

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

• Raquel Benitez, Tècnica d’Educació 

 

Comença la reunió amb el següent ordre del dia: 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 

2. Presentació dels nous membres del Consell Escolar Municipal. 

3. Comunicar els dies de lliure elecció del curs 2020-21. 

4. Incidència de la Covid19 durant aquest primer trimestre (afectació de grups, 

absentisme,etc). 

5.  Mesura preventiva vandalisme . 

6. Consell d’Infants. 

7.  Casal d’estiu. 

8. Anem a teatre. 

9. Temes sobrevinguts. 

10. Precs i preguntes.  

 

Desenvolupament de la reunió: 

 

2. Presentació dels nous membres del Consell Escola r Municipal. 

Comencem la reunió amb el punt 2 de l’ordre del dia presentant als nous membres del 

Consell Escolar Municipals, a més d’excusar als assistents que no hi són presents.  La 

Iolanda Gordillo és l’educadora social de l’Ajuntament de Sallent, l’Eduard Galobart el 

representant de JuntsxCatalunya, la Susanna Sanchez cap d’estudis de l’escola Vedruna, 

la Vanesa Galiot de l’AMPA de l’escola els Pins de Cabrianes. Excusen la seva 

assistència Mariona Garcia representant de Fem Poble, Xènia Estragués represetant 

d’Esquerra i Lluís Riu el nou coordinador pedagògic de l’IES Llobregat 
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1.Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió ant erior. 

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

3. Establiment calendari de sessions Consell Escola r Municipal curs 2020-21. 

 

Us comuniquem que els dies de lliure disposició pel curs 2020-21, consensuats entre tots 

els centres educatius, són: 

  

•         7 de desembre de 2020. 

•         12 de febrer de 2021 (hem parlar amb Carrilet i la intenció és fer el Carnaval infantil 

aquest dia). 

•          4 de juny de 2021. 

 

4.Incidència de la Covid19 durant aquest primer tri mestre (afectació de grups, 

absentisme,etc). 

 

La tècnica dóna pas a l’Educadora social que comenta que s’està treballant per detectar 

casos d’absentisme escolar per la Covid19 treballant amb els centres i trobant maneres 

alternatives per donar tranquil·litat als pares. Comenta que no s’estan detectant un 

augment de casos i que s’ha d’anar treballant per fer-ne prevenció. 

La directora de l’escola de música comenta  que actualment estem en una segona fase i 

que li sorgeixen molts dubtes sobre la ventilació de les aules, tenint en compte que 

l’escola de música les classes són a la tarda i que no tenen grups bombolla. Demana què 

fan els centres de primària. La directora de l’escola Torres Amat comenta que aquest 

tema està present al pla d’acció del centre i que l’obertura de les finestres ha d’anar 

acompanyada de sentit comú.  Explica que les portes de les aules estan obertes per a 

renovar l’aire, el bidell a les 7h del matí obre les finestres de les aules. Durant les classes 

la porta de les aules no s’obren ja que l’aire que renovi ha de venir de fora.  

El director de l’escola Vedruna comenta que estan en la mateixa línia que l’escola Torres 

Amat, que les portes estan obertes tota la nit i que s’obren les finestres a les hores del 

patí. El director demana a l’educadora social quan es reuniran per parlar dels casos que 

hi puguin haver d’absentisme escolar, l’educadora respon que és un tema pendent que és 

un tema per tractar durant la Comissió social.  
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5.Mesura preventiva vandalisme. 

La tècnica dóna pas a la regidora d’educació que sobre el tema del vandalisme comenta 

que és un tema recurrent, que després de donar-li moltes voltes es va decidir tancar les 

dues rampes del parc, de Vedruna a Torres Amat i de Torres Amat a l’Esquitx. Explica 

que per tal de fer-ho possible  es posaran unes portes, una d’elles corredissa, que durant 

la nit romandran tancades. Cada centre tindrà la còpia de les claus per poder-ne fer ús, i 

que els responsables diaris d’obrir i tancar les portes seran els conserges de l’escola 

Torres Amat.  Comenta que amb les portes instal·lades els centres disposaran d’un espai 

extra que es podrà fer servir de pati, com una part del recinte.  

La directora de l’escola de Música diu que a l’espai Cultural Fàbrica Vella quan es van 

posar les reixes va ser una mesura dissuasòria per tal de minimitzar l’impacte negatiu que 

podien tenir algunes trobades que s’hi feien. Creu que és una bona mesura.  

L’AFA de l’escola Torres Amat pregunta si la porta del parc està tancada, la regidora 

respon que amb les noves mesures es tanca a les 20h i s’obre a les 7 del matí.  

La directora de l’escola Torres Amat esmenta que des del centre es una mesura que 

s’esperaven per tal d’estar més tranquils i ho agraeixen. Comenta que salten pel bosc i 

entren però si la policia els veu tindran més eines per poder-los fer fora. El director de 

Vedruna li sembla bé la mesura i fa esment que la policia hauria de fer més vigilància ja 

que li sembla insuficient. La regidora hi està d’acord.  

El representant de JxS diu que si està tancat potser encara és pitjor ja que l’espai tancat 

pot ser més íntim i més temptador.  

 

6.Consell d’Infants . 

La tècnica comenta que durant el curs 2019-2020  la pandèmia va aturar les trobades i 

projectes del consellers/es d’Infants de Sallent.   

Enguany la dinamització per l’elecció del nous consellers i conselleres infantils de 5è no 

serà presencial als centres. S’està treballant amb els Consellers i Conselleres del curs 

passat en la creació d’un vídeo on explicaran conceptes com:  

- Què és el Consell d’infants, Què s’hi fa, Què representa ser Conseller i 

Consellera, Què cal fer per presentar la candidatura (per ser conseller/a) 

La idea és que un cop hi hagi el muntatge fet d’aquest vídeo, es pugui passar a les 

tutories de cada grup classe, juntament amb un escrit per ajudar als tutor/es a dinamitzar 

la sessió. Un cop els alumnes que es vulguin presentar tinguin la candidatura a punt, es 
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proposa fer una videotrucada des de cada un dels centres per a poder fer l’elecció en 

directe. 

Enguany les trobades del Consell seran principalment telemàtiques i, en la mesura del 

possible i segons vagi evolucionant tot. 

7.  Casal d’estiu. 

La tècnica comenta que tot i les dificultats que hi va haver en un inici per tirar endavant el 

Casal d’estiu després de tot el temps de pandèmia, finalment es va aconseguir organitzar. 

Explica que a nivell logístic el casal va  funcionar molt bé i destaca la bona predisposició 

de la Direcció de l’escola per facilitar al màxim la operativitat del casal a nivell 

d’instal•lacions i consergeria. La incidència que va tenir la COVID19 en el casal havia 

estat nul.la fins que a finals d’agost es van detectar dos positius i es va decidir, per 

prudència donar per finalitzar el casal. 

8. Anem a teatre. 

La directora de l’escola de Música i responsables de l’espai cultural Fàbrica Vella 

comenta que el concert d’Asprodis que havia quedat pendent pel 4 de desembre no es 

podrà realitzar, ja que l’entitat ha bloquejat l’activitat social.  

Continua explicant, referent a l’Anem a Teatre, que l’oferta pel curs 2020-2021 serà 

trimestral. Diu que des de l’organització s’està treballant per tal de seguir les mesures de 

seguretat, ja que per l’espai de Fàbrica Vella li han demanat molta informació (entrades i 

sortides, ventilació, plànols, etc). 

Comenta que entén que la decisió d’anar al teatre per part de l’escola pot sembla 

incoherent per a  les famílies, però creu que si s’explica bé que és un lloc segur, és una 

bona opció per a que els alumnes  surtin i gaudeixin del teatre del poble.  

La directora de l’escola de Música i la tècnica recorden que es va dir que per aquest any 

es tindrien en compte els/les alumnes de les Llars d’Infants pel projecte educatiu de 

l’espai cultural Fàbrica Vella, demanen als centres com ho veuen. Des de l’escola 

Vedruna  comenten que pels alumnes d’aquesta edat ho veuen complicat, ja que les 

famílies pateixen i tenen por. Des de Llar d’Infants l’Esquitx comenten que pensen el 

mateix. 

Des de l’AMPA de l’Esquitx diuen que ja havien comentat  la possibilitat que els/les 

alumnes poguessin anar a teatre i que ells ho veuen viable. 

Per altra banda, la directora de l’escola de Música comenta que hi ha una obra del 

cantautor Rah-mon Roma en anglès titulada REACH UP HIGH An animation show in 
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english que podria interessant als alumnes de cicle inicial i mitjà. Puntualitza que l’obra 

també es farà a Cabrianes, així que tots els alumnes tindrien la possibilitat de veure-la.   

Des del centres comenten que els podria interessar, Vedruna comenta que els 

interessaria pel cicle inicial i des del Torres Amat comenten que si les mesures s’avenen 

amb el pla d’acció s’ho podrien plantejar. Tant la tècnica com la directora de l’escola de 

Música diuen que no hi ha una data concreta i arribat el moment ho tindran tot en ment 

per poder-ho fer possible.  

 

9. Temes sobrevinguts. 

Des de la direcció de Vedruna animen a totes i totes a continuar amb moltes ànims. 

 

Des de l’AFA de Vedruna la Cristina Fàbregas s’acomiada com a membre del CEM, 

 

La regidora apunta al nou consell d’adolescents on hi tindran cabuda els/les alumnes de 

1r a 4t d’ESO de l’Institut, amb la previsió que es puguin fer les eleccions i entri en 

funcionament durant el curs 2020-2021. 

 

 

10. Precs i preguntes.. 

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

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

 

Presidenta del Consell     Secretària del Consell 
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