ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dia: 21 d'octubre de 2015
Hora: de les 20.00 h a les 21.15 h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament
Assistents:
Maria Pons Pons, regidora EEF
Xisca Al·lès Camps, regidora EEF
Enriqueta Camps, regidora PSOE
Alexandra Marquès Rotger, regidora PP
Eva Mus Gil, CEIP Castell de Santa Àgueda
Júlia Allès Pons, CEIP Castell de Santa Àgueda
Magdalena Pelegrí Moll, Escola d’Adults
Rita Pons Coll, Escola Infantil 0-3
Llorenç Pons Martí, CC Sant Francesc d’Assís
Úrsula Pons Martí, Director CC Sant Francesc d’Assís
Marc Pons, APIMA Escola Infantil 0-3
Catalina Servera Pascual, personal administratiu dels centres educatius
Reyes Gener, APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Eneko Ardanza, APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Víctor Vendrell Laparra, IES Biel Martí
Núria Bosch Cardona, IES Biel Martí
Carlos Llopis Gomila, AMPA IES Biel Martí
Francisca Pons Truyol, secretària
S'ha excusat de no assistir-hi:
Raquel Febrer Truyol, Escola Infantil 0-3
Ordre del dia:
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1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Roda d'intervencions sobre l'inici de curs.
3. Propostes per part dels membres del Consell al Projecte de Poble Educador
4. Informacions diverses.
5. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Maria Pons, regidora d'Educació, obre la sessió i demana si hi ha cap esmena a fer a l'acta de la
sessió anterior. Maria Pons, demana que es modifiqui del punt 2 de l'acta es tros que posa “com
ha anat el començament de curs” per “com es presenta l'inici de curs” i al punt nº 4 s'ha de
modificar i posar “mancomunar algunes activitats extraescolars de les diferents escoles”.
I no havent-hi més esmenes, l'acta queda aprovada per unanimitat.
2. Roda d'intervencions sobre l'inici de curs.
Maria Pons, demana als representats del Consell que expliquin com ha anat el començament de
curs.
Rita Pons Coll explica que l'Escola Infantil que el primer contacte amb les famílies el van tenir dia 3
de setembre. Diu que en aquesta trobada s'expliquen les qüestions pràctiques i les tutores ja
queden amb les famílies per les entrevistes personals. També comenta que el divendres dia 11 de
setembre van fer una jornada de portes obertes que va ser tot un èxit. Rita Pons Coll comenta que
el que més costa són les adaptacions a principi de curs, però que ja ho van superant i diu que han
augmentat la matrícula des de la darrera reunió i ara són 77 fillets.
Marc Pons, representat de l'APIMA de l'Escola Infantil explica que s'han ofert les mateixes activitats
que els anys anteriors, com piscina i psico i que estan molt satisfets de les noves matrícules.
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Rita Pons Coll diu que es va fer un taller de música amb 11 famílies apuntades i que el tallar de
massatges i espais familiars no es faran.

Eva Mus, directora del CEIP Castell de Santa Àgueda comenta que l'inici de curs ha anat molt bé,
que van tenir tot el personal a hora, que han tingut dues matrícules noves i que els problemes els
tenen a nivell d'infraestructures i manteniment.
Maria Pons, li comenta que en Miquel, l'arquitecte de l'Ajuntament , ja ha fet un informe tècnic de
l'estat del banys.
Eneko Ardanza, representant de l'APIMA del CEIP Castell de Santa Àgueda, explica que enguany
només es fan dues activitats extraescolars, piscina i karate.
Maria Pons comenta que la Llei d'Emprenedors ha fet molt de mal per poder dur a terme les
activitats extraescolars.
Víctor Vendrell, representant de l'IES Biel Martí, comenta que enguany primer van acollir els
alumnes de 1r d'ESO i que van retardar l'arribada dels altres cursos a partir de les 10'00 h i així els
nouvinguts no es van sentir tan estranys. Víctor Vendrell diu que és una experiència que segur que
repetiran, encara que tenguin problemes de transport escolar. Víctor Vendrell també comenta que
es van fer les sortides de convivència a la platja perquè els alumnes es vagin coneixent. També diu
que la trobada amb els pares la van fer el dia 8 d'octubre per tots els nivells, primer amb l'equip
directiu, i després cada tutor es va anar trobant amb els grups corresponents. Víctor també
comenta que a la PGA del Claustre va notar un ambient amb molta il·lusió i ganes de fer feina.
Lluís Llopis, membre de l'AMPA de l'IES Biel Martí, explica que assisteix al Consell Municipal
Escolar per primera vegada substituint a Gerardo Segura. Comenta que en aquest inici de curs ja
s'han reunit amb l'equip directiu i pel que fa a les activitats extraescolars seguiran amb el volei,
però que per la Llei d'Emprenedors també no han pogut oferir l'anglès.
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Úrsula Pons Martí, directora del CC Sant Francesc d'Assís, comenta que no hi ha hagut canvis des
de la darrera reunió i que des de Conselleria els hi han mantingut l'AT a jornada sencera. També
comenta que han tingut una nova matrícula a 3r de primària.
Llorenç Pons Martí, representat de secundària del CC Sant Francesc d'Assís, explica que hi va
haver molt bona assistència a la reunió de pares i que també van fer unes jornades de convivència
amb els alumnes.
Magdalena pelegrí, representant de l'Escola d'Adults, comenta que el procés de matriculació ha
anat molt bé, que han augmentat l'espai de secretaria i que el sistema de matriculació amb tiquets
funciona molt bé. Comenta que només els darrers 10 dies fan les matrícules directament.
Magdalena pelegrí comenta que només s'ha suspès un curs de català per manca de gent, que hi
ha hagut modificacions d'horaris i que la gent es pot anar matriculant durant tot el curs als cursos
d'oferta complementària. Magdalena Pelegrí diu que hi ha 361 matrícules (que no persones,
perquè hi ha persones que fan més d'un curs).
3. Propostes per part dels membres del Consell al Projecte de Poble Educador.
Maria Pons demana als membre del CEM si ha pensat amb les propostes que havíem de dur
pensades a nivell de centre. Maria Pons recorda que han de ser propostes que puguin millorar les
mancances que hi ha a Ferreries.
Llorenç Pons Martí comenta que els alumnes de Secundària hi van estar d'acord i que el problema
per actuar seria la neteja del poble.
Maria Pons diu que ara que hem trobat un problema s'hauria de cercar una actuació a fer.
Rita Pons Coll proposa anar a voltar pels carrers amb els fillets i que vagin assenyalant les coses
brutes que hi veuen.
Maria Pons Pons diu que també estaria bé fer una gimcana fotogràfica d'aquestes coses.
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Llorenç Pons Martí diu que ells en van fer una, però que tant assenyalaven coses negatives com
positives.
Víctor Vendrell diu que estaria bé conscienciar a l'alumnat i fer actuacions positives de cara al
poble. Per exemple, fer net espais comuns, intervenir en llocs de l'entorn com podria ser el torrent,
etc.
Maria Pons explica que seria interessant que després de fer una detecció repartir-nos els espais a
actuar segons els centres.

Úrsula Pons Martí diu que estaria bé que fessin neteja de zones i que després ho posessin tot en
un munt i així veurien quanta brutesa s'acumula.
Víctor Vendrell diu que també va sorgir el tema del consum d'alcohol i cànnabis a partir del 12
anys, i troba que també és un tema on s'hauria d'actuar. Víctor Vendrell diu que es podria actuar a
través del CEM fent xerrades conjuntes a les famílies.
Maria Pons comenta que des de l'Ajuntament també han vist aquest problema. Explica que hi ha
un programa de la Comissió Europea que dóna estratègies als pares per lluitar contra aquest
problema a nivell familiar. Maria Pons diu que es tractaria de posar en contacte a famílies que
tenen el mateix problema i comenta que aquestes xerrades estan subvencionades i fan un curset
als pares.
Llorenç Pons Marí comenta que les famílies que ho necessiten són les que no s'apunten a
aquestes coses.
Xisca Allès Camps comenta que és un tema preocupant que no es veu i que a la gent li costa
assistir a aquest tipus de coses.
Maria Pons troba que la prevenció s'hauria de fer ja a Educació Infantil.
Úrsula Pons diu que hi ha xerrades i activitats per afrontar a aquests problemes al programa de
“Salut Jove”.
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Maria Pons diu que es poden cercar altres projectes per abordar aquest problema i opina que les
APIMAS podrien fer un sondeig per mirar quantes famílies estarien disposades a assistir a
aquestes xerrades.
Núria Bosch diu que estaria bé fer teatre en anglès. Explica que es podrien aprofitar els alumnes
dels Instituts per anar a contar contes en anglès a l'Escola Infantil o a primària.
Magdalena Pelegrí diu que potser algun alumne de l'escola d'Adults s'hi podria afegir.
Maria Pons demana si han notat més necessitats.

Víctor Vendrell explica que hi ha manca d'activitats d'oci per a al·lots a partir de 12 anys.
Eva Mus diu que cada tutor s'ha reunit amb els alumnes i han sortir algunes coses: fer contes a la
plaça, cinema, casal per a fillets de primària, punt de trobada per al·lots de sisè, actuacions a la
plaça, espai per ballar, per jugar a futbol, etc.
Enriqueta Camps troba que s'haurien de fer més activitats a la plaça per al·lots a partir de 12 anys.
Xisca Allès diu que estaria bé fer activitats per aquestes edats i que hi puguin anar ells tots sols o
amb les famílies. També comenta que seria important fer xerrades de prevenció de alguns temes ja
que avui dia s'avança l'edat en tot.
Úrsula Pons Martí comenta que la nit d'Halloween hi ha fillets que roden pel poble tots sols fins
tard. Diu que també es podria obrir el cau per fillets que no siguin escoltes.
Maria Pons contesta que es farà la consulta.
Úrsula Pons Martí comenta que estaria bé fer una activitat conjunta pel Dia de la Pau i que havien
pensat en fer una panera solidària per a Càritas. Diu que és una cosa bona de fer i que les famílies
poden col·laborar donant menjar. Explica que venen els representants de Càritas i expliquen als
al·lots on s'envia aquest menjar.
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Maria Pons demana si es vol afegir alguna cosa més.
4. Informacions diverses
Maria Pons explica que a l'altra reunió van dir que estaria bé fer obres de teatre conjuntes per a
tots els centres i que així sortiria més econòmic. Maria Pons diu que es podrien anar recollint
propostes per a totes les edats. Explica que els preus de les obres són molt similars i que roden
entre els 700 i 800 euros.
•

1-5 anys: Mô teatre, espectacle de titelles

•

3-8 anys: “Els contes d'Andersen” amb la Companyia la Fornals.

•

10-12 anys: “Juli Verne”, obra que està dins el programa “Viu la Cultura”

Maria Pons diu que quan hi hagi fermada la gestió de l'Auditori l'Ateneu Musical s'ha compromès a
fer un bon preu per a les escoles.
Eva Mus recomana l'obra “Quina pescada” per a primària.
Maria Pons diu que també s'han posat en contacte amb l'actor Toni Gomila per si pot assessorar
amb aquests temes. També comenta que pels alumnes de Secundària seria bo fer “Adreça
desconeguda” amb els actors Jordi Odri i Joan Taltavull. Maria Pons diu que la idea és que els
alumnes llegissin el llibre i després anessin a veure l'obra.
5. Torn obert de paraules
Rita Pons Coll informa que l'Escola Infantil ha agafat com a dia no lectiu el 26 de febrer i el dia 24
de juny.
Maria Pons diu que la propera tasca que han d'organitzar des del CEM és la Cursa solidària, que
està prevista pel dia 22 de març. També diu que s'hauria de pensar a quina entitat es fa la donació.
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Eva Mus troba que pel Dia de la Pau s'han de posar d'acord els centres i que no fa falta reunir-se el
CEM.
Maria Pons convoca als assistents al proper CEM el dia 16 de març.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, el president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta
acta, com a secretària, certific.
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