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ACTA DE LA REUNIÓ DEL  DIA  22 DE GENER DEL 2020 DEL CONSELL 

ESCOLAR MUNICIPAL. 

 

Dia:  22 de gener de 2020 

Hora: 17:30 h 

Lloc:  Escola Torres Amat 

Assistents:  

Llar d’Infants l’Esquitx 

• Sra. Àngels Sànchez, directora  

• Sra.Judit Casas, representant del professorat. 

• Sr. Ivan Badia, personal no docent. 

• Sra.Sara Vilà, representant de l’AMPA 

Escola Torres Amat 

� Sra. Maite Sánchez, directora. 

� Sra Fina Garcia, presentant del professorat. 

� Sra. Gemma Espelt, representant del professorat. 

� Sra. Montse Terradellas,personal no docent. 

� Sra. Cati Trinidad, representant de l’AMPA.  

Escola Vedruna 

� Sr. Pere Salvans, director. 

� Sra. Rosa Carol, representant del professorat 

� Sra. Cristina Fàbregas, representant de l’AMPA 

Escola Els Pins 

• Sra. Lluïsa Quesada, representant del director. 

• Sra. Roser Vila, representant professorat 

• Sra. Anna Duocastella, representant de l’AMPA 

IES Llobregat 

� Sr. Josep Olivella, director  

� Sra. Claustre Llort, representant del professorat 

� Sra. M. Alba Tomàs, representant del personal no docent. 

Escola Municipal de Música. 

• Sra. Ruth Matamala, directora 
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Biblioteca. 

• Sr. Joaquim Crusellas, biblioteca.   

Ajuntament 

• Sra. Sílvia Tardà, Regidora d’Educació 

• Sra.Xènia Estragués, representant d’ERC 

• Sra. Rosa Argelaguet, representant de Junts per Sallent 

• Sra. Mariona Garcia, representant de Fem Poble 

• Sr. Gil Serrabassa, representant de Fem Poble. 

 

Secretària del C.E. M. 

• Raquel Benitez, Tècnica d’Educació 

 

En presència de les persones esmentades en l’encapçalament d’aquesta acta i havent 

excusat la seva assistència la Sra. Claustre Llort representant del professorat de l’Institut 

Llobregat. Comença la reunió amb el següent ordre del dia: 

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

2. Informació sobre els tallers de salut que ha concedit la Diputació de 
Barcelona. 

3. Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 2020. 

4. Projecte de l’èxit escolar, trobada d’alumnes de 6è i 1r d’ESO. 

5. Sant Jordi 2020. 

6. Projectes educatius municipals. 

7. Consell d’Infants.  

8. Espai cultural Fàbrica Vella: valoració dels concerts de Nadal, pagament 
d’entrades pel concert d’Asprodis el 4 de juny de 2020, servei educatiu de 
l’espai. 

9. Temes sobrevinguts. 

10. Precs i preguntes. 
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Desenvolupament de la reunió: 

 

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

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

2. Informació sobre els tallers de salut que ha concedit la Diputació de Barcelona. 

La tècnica informa que Diputació de Barcelona ha concedit tots els tallers de salut 

sol·licitats. Un d’ells és el taller d’autoprotecció i suport vital bàsic i DEA. El taller té un 

certificat de reconeixement d’hores. L’objectiu és dotar als participants d’eines i recursos 

necessaris per identificar una situació d’emergència i saber com actuar. El taller s’ha ofert 

a tot el professorat dels centres educatius i es farà un dissabte de 10 a 14h.  

També es comenta que la infermera de pediatria del CAP de Sallent ofereix als centres 

educatius/famílies qualsevol tipus de formació sobre primers auxiliar, col·locar adrenalina, 

vacunes, tema al·lèrgies i intoleràncies (casos concrets de celiaquia). Cal trucar al CAP 

de Sallent per fer la petició.  

L’AMPA de la Llar d’Infants l’Esquitx demana si també faria formació a les famílies si 

tenen inquietuds sobre algun tema, la tècnica contesta que sí. 

 

3. Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 2020. 

Aquest any no han ofert el recurs d’activitats d'aprenentatge basat en competències.  La 

Diputació ha ofert activitats de suport a la Funció educativa de les famílies. La tècnica 

comenta que passarà el llistat de les activitats per correu electrònic a les AMPA, com es 

va fer l’any passat, per escollir aquestes activitats. 

 

4. Projecte de l’èxit escolar, trobada d’alumnes de 6è i 1r d’ESO. 

La tècnica comenta que s’ha modificat la data de la trobada dels alumnes de 6è i d’ESO 

ja que s’havia programat una activitat de Carnaval pels infants, i es va decidir fer-la el 

divendres 31 de gener de 2020. 

Seguint el fil del projecte, i tal com s’havia parlat, farem arribar un lot de llibres sobre el 

reciclatge pels nens i nenes de P2 i P3 a l’Esquitx, Torres Amat, Vedruna i el Pins. No hi 

ha molta bibliografia sobre el tema així que hi ha un lot de la biblioteca de Sallent i dos de 

de la biblioteca Ateneu Manresa.  

 

5. Sant Jordi 2020. 
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La tècnica confirma que el dia 21 d’abril de 2020 la il·lustradora Mercè Galí visitarà els 

centres de primària. Es concreten els horaris de les visites: 

 

• Torres Amat a primera hora: Grup de P5 (35 alumnes) 09.30 h  
 
• Vedruna després del pati: Grups P3, P4, P5 (68 alumnes)  
 
• Els Pins a la tarda: Tota l’escola (48 alumnes) A partir de les 15 h 
 

6. Projectes educatius municipals. 

Referent al Projecte Riu la tècnica comenta que a principis de març serà una bona època 

per començar a visitar les caixes niu i fer el seguiment.  

També recorda que el dia 10 de febrer arribarà la Geganta de l’Enramada a l’escola 

Vedruna.  

 

7. Consell d’Infants.  

 La tècnica explica que el tema del consell d’infants és “Estimar el poble”, un tema comú 

de tots els Consells d’Infants del Bages. Permet que cada grup d’infants pugui adaptar-se 

i observar el seu poble. 

Explica també que el dia anterior estava previst fer una sortida pels carrers del poble per 

fer el treball in situ però es va haver de modificar pel temps.  Pel que es va fer la sessió 

treballant els diferents propostes :estima, civisme, respecte, sostenibilitat, les 3R, canvi 

climàtic i segregació.  El dia 28 hi ha una trobada comarcal a Artés per posar en comú els 

resultats de la primera sessió. 

La regidora comenta que entre maig i juny s’està mirant la possibilitat d’anar al parlament, 

s’hi va anar durant el curs 2016-2017 i el resultat va ser molt positiu. 

 

8. Espai cultural Fàbrica Vella: valoració dels concerts de Nadal, pagament 

d’entrades pel concert d’Asprodis el 4 de juny de 2020, servei educatiu de l’espai. 

 

La responsable de Fàbrica Vella demana als centres educatius que van fer el concert de 

Nadal a l’espai cultural Fabrica Vella, com els va anar i si veuen quelcom a millorar. 

L’escola Torres Amat comenta que tot va anar bé. Proposen la possibilitat de partir el 

grup en dos per fer l’assaig i fer-lo durant dos dies. També comenten que s’han de posar 

d’acord amb l’Institut per escollir la data.  
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L’escola Vedruna comenta que tot va anar bé. Proposen poder visualitzar l’espectacle al 

pis de dalt  mentre els nens/es s’esperen. Comenten que pel curs vinent voldrien 

mantenir l’espectacle en dissabte. 

L’Institut comenta que en principi tot va anar bé però que ho hauria de comentar amb la 

responsable dels temes tècnics d’aquella jornada.  

La responsable de l’espai Fàbrica Vella comenta que el més aviat possible s’haurien de 

consensuar les dates pel curs vinent. Es decideix que pel proper consell escolar els 

centres portaran la seva proposta de dates.   

La responsable de l’espai Fabrica Vella proposa a l’Institut que de cara al curs vinent 

s’hauria de millorar el tema de les entrades, ja que es van donar més entrades de les que 

podia assumir l’espai real. Comenta alguns punts de l’assaig del concert de l’Institut que 

creu que es podrien millorar: com ara que hi hagin més responsables per grups i que si 

durant l’assaig es decideixen els aspectes tècnics es mantinguin durant la representació. 

També comenta que per deixar la Sala 1 de l’espai cultural Fàbrica Vella es fa un decret 

d’alcaldia per respondre les sol·licituds. Aquest any, excepcionalment, s’ha fet un informe 

que ha substituït aquest decret d’alcaldia.  

Pel que fa al concert d’Asprodis, juntament amb Nacho Tarrés, el proper 6 de juny, 

l’import del concert és elevat. Demana que els alumnes paguin entrada. L’escola Vedruna 

diu que pot assumir la quota de 3€ per alumne i que és important que els centres 

educatius es posin d’acord per fer el mateix sistema de pagament . L’escola Torres Amat 

ho ha de valorar ja que el nombre d’alumnes que hi assistiran és de 250 i que com a molt 

podria assumir 1€ per alumne. La responsable de l’espai Fàbrica Vella comenta que 

també buscarà altres alternatives econòmiques per disminuir la despesa. 

La regidora demana si l’escola els Pins hi poden assistir, l’escola comenta que el 

problema és el transport. La regidora diu que mirarà opcions perquè hi puguin anar.  

 

9. Temes sobrevinguts.  

Dinàmica de grup per saber quins aspectes es poden millorar per treure profit del Consell 

escolar municipal. Es un espai on tots hem de participar per poder millorar l’educació del 

poble. 

 Les propostes dels assistents són: 

-“Rebre l’acta uns dies abans. Més propostes  i actes de 0-3 anys” 

-“Propostes per part dels centres per poder realitzar alguna activitat conjunta.” 

-“Consens.” 
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-“L’acta hauria d’arribar abans per poder passar-ho a l’AMPA i poder comentar-ho abans 

de la següent reunió.” 

-“A mi em sembla que el format que tenim està bé.” 

-“Per a mi els consells han de ser dinàmics i concrets. Ja està bé.” 

-“Em sembla molt adequat el format actual!!!” 

-“Em sembla bé el funcionament actual.” 

-“M’agrada la dinàmica: es va per feina i és operatiu.” 

-“Seguir amb la mateixa dinàmica de funcionament.” 

-“Consensuar els dies de lliure disposició entre tots els centres.” 

-“Avisar amb temps per proposar temes a tractar.” 

-“Fer la distribució de l’acta del consell poc després de la celebració. Així ho tenim tot més 

fresc per si s’ha d’esmenar.” 

-“Més participació de cada centre dels temes proposats, és bastant unidireccional. Tenir 

més en compte la diversitat dels centres alhora de fer les propostes. Fer sessions 

temàtiques de participació d’interès general.” 

-“trobo a faltar algun nen/a de quan en quan que ens escolti i participi.” 

-“Que hi hagi un tema sobre la taula enfocat a millorar. Fer pluja d’idees.” 

-“Crear l’espai “compartim” on es pugui explicar algun cas o experiència que vulguem 

compartir, bona o dolenta és igual.” 

-“Els consells escolars que es prevegin curts oferir una xerrada de mitja horeta que pugui 

interessar a tothom.” 

-“Crec que hi falta algun consell escolar que doni dades de com evolucionen els alumnes 

i de quines matèries hi ha més carències.” 

-“Més continguts pel 0-3. La informació ja m’està bé com es fa.” 

-“Més coses de 0 a 3 anys.” 

La tècnica llegeix les propostes i diu que en la mesura que sigui possible es tindran en 

compte.  

 

10. Precs i preguntes. 

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

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

 

Presidenta del Consell     Secretària del Consell 
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