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ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dia: 22 de març de 2016
Hora: 20h
Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Ferreries
Assistents:
Maria Pons Pons, regidora d'Educació (EEF), presidenta
Francisca Allès Camps, regidora de l'EEF
Enriqueta Camps Cardona, regidora del PSOE
Alexandra Marqués Rotger, regidora del PP
Eva Mus Gil, directora CEIP Castell de Santa Àgueda
Júlia Allès Pons, representant CEIP Castell de Santa Àgueda
Magdalena Pelegrí Moll, coordinadora de l'Escola d’Adults
Rita Pons Coll, repr. Escola Infantil de 0-3 anys
Raquel Febrer Truyol, directora Escola Infantil de 0-3 anys
Llorenç Pons Martí, repr. CC Sant Francesc d’Assís
Catalina Servera Pascual, repr. personal administratiu dels centres educatius
Fede Gonyalons, repr. APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Eneko Ardanza, repr. APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Núria Bosch Cardona, repr. IES Biel Martí
Roser Maria Coll, repr. Alumnat IES Biel Martí
Tomeu Carreras Capó, repr. AMPA CC Sant Francesc d’Assís
S'ha excusat de no assistir-hi:
Úrsula Pons Martí, directora CC Sant Francesc d’Assís
Víctor Vendrell Laparra, repr. IES Biel Martí
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Roda d'intervencions sobre l'inici de curs.
3. Valoració de les activitats conjuntes desenvolupades ( Teatre per a Secundària, Dia de la Pau i Cursa
Solidària).
4. Concreció de propostes per a la campanya Neteja a Ferreries.
5. Propostes d’acció per a la lluita contra les drogues en el marc de les escoles.
6. Propostes dels membres del Consell.
7. Informacions diverses.
8. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió:
1. Magdalena Pelegrí Moll demana que es rectifiqui on explica el sistema de tiquets de l’escola d’adults,
que no només era els darrers deu dies, si no que es reparteixen entre deu dies. Es pot anar matriculant
durant tot el curs de tota l’oferta mentre hi hagi places disponibles.
L’acta, amb aquestes modificacions, s’aprova.
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2. Inicia les intervencions l’escoleta, que expliquen que han augmentat matrícula. Onze matrícules noves,
aula de nadons plena, dues noves matrícules a 1 any i 2 a 2 anys. En total tenen ara 95 alumnes.
No hi ha més intervencions.
3. Es fa la valoració de les activitats conjuntes.
CEIP Castell de Santa Àgueda, en veu de la directora, explica que ha anat molt bé. Bona participació dels
alumnes.
IES Biel Martí, expliquen que els de 4t d’ESO són de viatge i no van poder participar. La participació era
voluntària. Comenten que no saben si ha estat millor o no, ho parlaran com a centre.
CC Sant Francesc d'Assís fan l’observació que si es fa una activitat conjunta s’hi hauria de participar
tothom.
Maria, regidora d’educació, proposa que de cara al curs que ve es faran les reunions preparatòries amb els
mestres d’educació física, presencials. Es fa l’observació que el grup de whatsapp ha anat bé per concretar
coses.
Pel que fa al dia de la pau, l’IES Biel Martí comenta que va ser adequat per a primer cicle d’ESO. Es va
premiar l’aportació d’aliments a través de l’ecoaula.
El CC Sant Francesc d’Assis hi va participar tot ESO. Van trobar a faltar reunió presencial per a coordinar.
El replec de menjar molt positiu.
L’Escoleta diu que es van arreplegar molts productes. Valoració positiva.
Maria Pons, regidora d’educació, explica, referent al teatre, que les peticions per a l’ús de l’auditori hauria
de venir de les escoles. De cara al curs que ve el Consell Escolar hauria de decidir quines obres es podrien
fer, repartir-ho per centres i que ells mateixos facin la petició obertes a la participació dels altres centres.
El CC Sant Francesc d'Assís, fa una valoració positiva del teatre. N’havien llegit el llibre a classe i va anar
molt bé.
L’IES Biel Martí explica que tercer d’ESO va fer molta feina prèvia i que el debat posterior amb els actors
va ser molt bo. Fa una queixa pel tema de la climatització de l’Auditori. I també que hi va haver una mica
de problemàtica d’hora per hora amb les cadires, hi van faltar llocs, però amb les cadires es va poder
solucionar.
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4. Campanya de neteja de Ferreries.
Maria, regidora d’educació, explica que va ser una proposta que va sortir quan es va demanar què podien
fer des del Consell escolar.
Hi va haver una pluja d’idees sobre el tema i es posa en comú:
-Confecció de cartells( proposta de fer en forma concurs)
-Confecció de lemes. ( en format concurs)
-Confecció de vídeos per penjar a la web de l’Ajuntament ( fer concurs i tria).
-Xerrades a les escoles ( es proposa la brigada de neteja per anar a explicar als centres la feina que fan).
-Pensar una activitat conjunta pel dia de La Terra, dia 22 d’abril. ( Apadrinar zona per anar a fer net).
-Fer una volta pel poble i anar marcant els llocs que estan més bruts.
Enriqueta Camps diu que troba interessant el tema de la confecció de cartells. Ajudaria a fer campanya de
neteja i el dia 4 de juny, en el marc de l'Escola Surt al Carrer, es podria fer exposició conjunta dels cartells i
donar el premi aquell dia.
Es debat quin tema es podria proposar.
I es decideix que el concurs es farà en grup i que el premi no serà en metàl·lic.
Es decideix un lema per a sortir en els dibuixos. Després de diferents propostes, es voten i surt elegit el
lema “ Si, a Ferreries net!”
Es proposa també la confecció de vídeos per part de tercer d’ESO del CC Sant Francesc d'Assís i es
proposarà a l’IES Biel Martí si vol participar.
Es proposa també que es facin xerrades al centre. N’Enriqueta Camps ho coordinarà amb la brigada de
neteja.
També es proposa l’activitat conjunta del dia de La Terra, dia 22 d’abril cada centre apadrinarà una zona
del poble i l’anirà a fer net. Després es posarà el que s’hagi arrplegat a una zona comú i es farà una petita
reflexió. Es proposa fer una petita comissió per coordinar-ho.
5. La regidora d’educació, Maria Pons, explica que des de l’IES Biel Martí es va fer detecció de consum
preocupant de drogues per part d’un elevat nombre d’alumnes, situació preocupant. Es troba que hi ha
hagut una relaxació per part de les famílies i troba que les escoles hi tenen molt a fer.
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S’ha demanat a serveis socials que es faci un pla de prevenció de consum de drogues i com que sabem
que és un procés lent perquè hi ha d’haver una diagnosi i una redacció de cada fase del pla, mentrestant
des del Consell Escolar es proposa dur a terme un taller per a primària i un world café per a secundària.
Aquestes activitats es durien a terme al llarg del tercer trimestre.
6. No hi ha propostes.
7. Informacions diverses:
- Des de turisme hi ha un projecte en marxa on es demanarà la col·laboració dels centres escolars. Són
unes guies des Barranc d’Algendar amb les llegendes que envolten aquest espai. Es demanarà als centres
la seva participació per dramatitzar i enregistrar les llegendes.
-L’escola surt al carrer es durà a terme dia 4 de juny.
-El dia 27 de maig es farà des de l’IES Biel Martí, “Ferreries es Mou”, que és una proposta del departament
d’Educació física. Es convidarà a participar al CC Sant Francesc d'Assís.
.Escola d’Adults informa d’una exposició que es farà a la peixateria municipal els dies 16-17 i 23-24 d’abril.
I el dia 23 d’abril, en motiu de la diada del llibre duran a terme un taller per fer punts de llibre.
I ja finalment Maria Pons, regidora d’educació, proposa data per a la pròxima reunió: 31 de maig.
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