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ACTA DE LA REUNIÓ DEL  DIA  27 DE MAIG DEL 2020 DEL CONSELL ESCOLAR 

MUNICIPAL. 

 

Dia:  27 de maig 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. Cati Trinidad, representant de l’AMPA.  

Escola Vedruna 

� Sr. Pere Salvans, director. 

� Sra. Cristina Fàbregas, representant de l’AFA 

Escola Els Pins 

• Sra. Lluïsa Quesada, representant del director. 

• Sra. Anna Duocastella, representant de l’AMPA 

IES Llobregat 

� Sr. Josep Olivella, director  

� Sra. Neus Solà, 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.Xènia Estragués, representant d’ERC 

• Sra. Mariona Garcia, representant de Fem Poble 

• Sra. Sílvia Canal, responsable del Casal d’Estiu 
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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. Establiment calendari de sessions Consell Escolar Municipal curs 2020-21. 

3. Projectes municipals, continuació pel curs 2020-21. 

4.  Casal d’estiu. 

5. Afectació del tancament dels centres per la pandèmia en el conjunt de la 

comunitat educativa. 

6. Possibles conseqüències en l’àmbit educatiu com les transicions entre 

etapes. Previsió de necessitats dels infants i els adolescents. 

7. Temes sobrevinguts. 

       8. Precs i preguntes 

  

 

Desenvolupament de la reunió: 

 

La tècnica comenta de poder començar pel punt 4 de l’ordre del dia “Casal d’estiu”, amb 

la intervenció de la Sílvia Canal, responsable del Casal d’estiu. Intervé la responsable 

explicant que el casal d’aquest any serà a càrrec de la Fundació Pere Tarrés. Continua 

explicant les mesures de seguretat que s’hauran de seguir, de les quotes que són les 

mateixes que l’any anterior, també informa sobre el retorn de les quotes en el cas que 

més endavant no es pogués fer el casal. També que les famílies que ho necessitin 

podran demanar una ajuda a Serveis socials de l’Ajuntament de Sallent. Explica que les 

inscripcions del casal d’estiu seran a partir de l’1 de juny i que s’enviarà a les escoles i a 

les AFA i AMPA tota la informació per fer-ne difusió, També que es farà una reunió 

informativa el dia 3 de juny al porxo de l’Espai Cultura Fàbrica Vella.  
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L’AMPA dels Pins demana si els infants de P2, que ja tenen els 3 anys, poden anar el 

casal d’estiu. La responsable contesta que s’han decidit les edats dels infants tenint en 

compte el document marc sobre les activitats d’estiu que es va presentar des del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

Des de l’escola Torres Amat comenten si es pot avançar la proposta educativa del casal 

d’estiu. La responsable comenta que en breu enviarà, juntament amb la informació de les 

inscripcions, la proposta educativa del casal d’estiu. 

L’AMPA de l’Esquitx demana que com pot ser que hi hagi un pla de reobertura per  a les 

llars d’infants però que no hi hagi uns criteris generals per a l’organització d’un casal 

d’estiu pensat pels infants menors de les llars d’infants. La responsable del casal comenta 

que el casal segueix les directrius del document marc abans esmentat. L’AMPA de 

l’Esquitx comenta que si l’escola no s’hauria d’obrir, en el context d’una conversa anterior, 

perquè es fa un casal. La regidora contesta que és una qüestió pràctica per a les famílies, 

una necessitat dels infants per compartir espais amb altres infants i de crear nous vincles 

després de mesos sense poder anar a l’escola. L’AMPA de l’Esquitx demana quants 

infants de la llar es van apuntar a l’enquesta, la responsable comenta que 7 infants en 

total.  

Pel que fa al Casal d’esports es comenta que també seguirà estrictament les mesures de 

seguretat i que el període d’inscripció serà el mateix que el Casal d’estiu, 

Acomiadem a la responsable agraint la seva intervenció. 

 

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

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

2.  Establiment calendari de sessions Consell Escol ar Municipal curs 2020-21. 

 

• 21 d’octubre de 2020 a la llar d’Infants l’Esquitx 

• 20 de gener de 2021 a l’escola els Pins 

• 26 de maig de 2021 a l’Institut Llobregat 

 

La tècnica comenta que si és necessari es tornarà a convocar el Consell Municipal 

Escolar abans de l’inici de curs.  
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3. Projectes municipals, continuació pel curs 2020- 21. 

-Projecte Adoptem el Riu i Gegants Petits 

La tècnica comenta que pel que fa al Projecte Adoptem el Riu de cara el curs vinent 

continuaran les activitats que es tenien previstes i que han quedat pendents, adaptant-les 

a la realitat que hi hagi en aquell moment. Pel que fa al projecte Gegants petits comenta 

que la geganteta actualment està a l’escola Vedruna i que a l’inici del curs vinent anirà a 

l’escola Torres Amat. Comenta que per un tema logístic l’enramada torni a l’escola els 

Pins de Cabrianes l’últim trimestre, 

Intervé la Neus, com a regidora de comunicació i turisme. Explica un projecte educatiu 

“Ràdio escola” on es proposa fer diferents tallers, impartits per un periodista, per a nens i 

nenes de 4t, 5è, 6è de primària, 1r i 2n d’ESO. Aquest taller de ràdio seria un projecte 

transversal, treballant conjuntament un mateix fil conductor (patrimoni, cultura, comerç, 

etc). Més enllà proposa de crear una optativa de Ràdio a l’Institut, i preparar un espai de 

ràdio a l’Institut. Des de l’Institut els sembla una proposta molt interessant i diu que ho 

comentarà al claustre.  

A més, com a regidora de turisme, proposa que cada d’any s’oferirà als centres educatius 

una visita a un punt d’interès del municipi (cogulló, poblat ibèric, casa torres, etc). Cada 

any serà diferent. Explica que serà la segona setmana d’octubre i que hi podran participar 

els alumnes de 5è, 6è de primària, i 1r, 2n i 3r d’ESO. Comenta que pel curs vinent ja es 

veurà com es pot tirar endavant i que s’enviarà informació de les propostes a cada centre.  

 

5. Afectació del tancament dels centres per la pand èmia en el conjunt de la 

comunitat educativa. 

 

No hi ha cap intervenció. 

 

6. Possibles conseqüències en l’àmbit educatiu com les transicions entre etapes. 

Previsió de necessitats dels infants i els adolesce nts . 

En aquests punt alguns dels centres posen en valor la col·laboració de l’Ajuntament, la 

capacitat de reinventar-se i la flexibilitat de les famílies per adaptar-se a la nova situació. 

La tècnica comenta que treballar plegats ha sigut enriquidor i que s’ha pogut donar 

resposta a les necessitats que anaven sorgint.  

Es comenta que la gestió està sent complicada i que les directrius són molt canviants.  

 

 



 

 5

 

 

 

7. Temes sobrevinguts. 

 

En aquest punt l’Escola de Música comenta que el concert d’Asprodis, que estava previst 

pel 4 de juny, en principi es farà el 3 de desembre. Comenta que el programa  Anem a 

Teatre està programant de nou i que ja hi ha dates de programació per l’Espai Cultural 

Fàbrica Vella.  

 

Des de l’AFA Vedruna comenta una proposta de l’entitat “Amics de les Enramades” que 

pel curs vinent els centres educatius tinguin en compte formar part de les Enramades fent 

algunes manualitats, potser dedicant unes hores de plàstica. Comenta que algun any es 

va fer. 

 

La regidora demana al centres educatius com seran les seves reobertures el proper 1 de 

juny. L’Esquitx encara ha de rebre la resposta de totes les famílies, Les Baldufes de 

Cabrianes obriran, la Llar d’Infants Vedruna també. Vedruna, Torres Amat i els Pins 

obriran en funció de les famílies que ho necessitin en l’etapa d’infantil i grups reduïts pels 

de primària. L’Institut també obrirà en funció de la demanda amb cita prèvia i per fer una 

atenció individualitzada. 

 

L’AFA de l’Institut comenta que hi ha certa intranquil·litat entre les famílies ja que el 

departament primer va dir que es donaria un reforç per la selectivitat però després es va 

dir que només es faria una acció tutorial i d’acompanyament. L’Institut comenta que entén 

la preocupació que ha generat el canvi d’instruccions per part del departament. 

 

Des de l’escola de Música comenta poder realitzar una trobada més endavant, més dirigit 

als centres, per compartir recursos, idees i conductes creatives per adaptar-se a la nova 

realitat. La tècnica comenta que és molt interessant i que es tindrà en compte. 

 

Des de la biblioteca es comenta que a partir de l’1 de juny la biblioteca obrirà per fer 

préstecs. També que s’han unit a les propostes virtuals proposades per l’entitat Amics de 

les Enramades. Una de les propostes es gravar un vídeo explicant un conte, que s’ha 

d’enviar a la biblioteca, anima a la comunitat educativa a participar-hi 
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.  

Des de l’AMPA de l’Esquitx es comenta si es té en compte fer projectes educatius per a 

infants de 0 a 3 anys. La tècnica li comenta que en tots els projectes educatius que hi ha 

actualment es té en compte els infants d’aquestes edats. A més, explica que s’ha 

començat a parlar d’un projectes educatiu transversal amb l’Espai Cultural Fàbrica Vella.  

 

8. Precs i preguntes.. 

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

dia indicat a l’encapçalament d’aquesta acta. 

 

Presidenta del Consell     Secretària del Consell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


