ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Dia: 31 de maig de 2016
Hora: de les 20.00 h a les 20.40 h
Lloc: Sala de sessions de l’Ajuntament
Assistents:
Maria Pons Pons, regidora EEF
Francisca Allès Camps, regidora EEF
Enriqueta Camps, regidora PSOE
Eva Mus Gil, CEP Castell de Santa Àgueda
Magdalena Pelegrí Moll, Escola d’Adults
Rita Pons Coll, Escola Infantil 0-3
Raquel Febrer Truyol, Escola Infantil 0-3
Úrsula Pons Martí, Director CC Sant Francesc d’Assís
Catalina Servera Pascual, personal administratiu dels centres educatius
Víctor Vendrell Laparra, IES Biel Martí
Núria Bosch Cardona, IES Biel Martí

Francisca Pons Truyol, secretària
S'ha excusat de no assistir-hi:
Alexandra Marquès Rotger, regidora PP
Llorenç Pons Martí, CC Sant Francesc d’Assís
Fede Goñalons, APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Eneko Ardanza, APIMA CEIP Castell de Santa Àgueda
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior.
2. Valoració de les activitats conjuntes desenvolupades (Dia de la Terra, Xerrades Brigada als
Centres, Taller Prevenció Drogodependència, Cartells Campanya «Sí a Ferreries Net»)
3. Organització «L'Escola surt al Carrer»
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4. Propostes dels membres del Consell.
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 als assistents si han rebut l'acta de la
sessió anterior i si hi ha cap esmena a fer a l'acta de la sessió anterior.
I no havent-hi cap esmena, l'acta queda aprovada per unanimitat.
2. Valoració de les activitats conjuntes desenvolupades (Dia de la Terra, Xerrades Brigada
als Centres, Taller Prevenció Drogodependència, Cartells Campanya «Sí a Ferreries Net»)
La regidora Maria Pons demana que cada Centre faci una valoració de les activitats duites a terme
fins ara per si s'han de modificar coses de cara a l'any vinent.
Úrsula Pons comenta que el «Dia de la Terra» va ser un èxit i que als al·lots els hi va agradar molt
l'activitat de fer net el carrer, comenta que si fos per a ells hi anirien més dies.
Maria Pons troba que és una activitat que es podria repetir i que és una Diada que s'ha de celebrar.
Eva Mus explica que l'activitat realitzada per la Brigada Municipal va estar molt bé, tant de
contingut com de durada. Comenta que va durar uns 45 minuts i que es va adreçar als alumnes de
5è i 6è de primària.
Úrsula Pons diu que al CC Sant Francesc també va tenir molt bona acollida, que va ser interessant
i que va estar molt ben explicat.
Enriqueta Camps troba que els operaris de la brigada ho van fer molt bé i que va quedar molt
contenta de com s'havia fet l'activitat. Enriqueta Camps diu que als alumnes de 4 t d'ESO els hi va
costar una mica entrar i participar en un principi, però que després es van amollar.
Maria Pons considera que l'any vinent es podria traslladar aquesta activitat als alumnes de l'IES
Biel Martí. Maria Pons opina que en els Tallers de Drogodependència hi va anar poca gent,
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sobretot a l'adreçat a alumnes de Primària, ja que troben que encara els hi queda estona per
arribar a aquesta etapa, però Maria Pons diu que és fonamental la prevenció. Maria Pons diu que
els Tallers que es van fer per pares de Secundària es van realitzar en un ambient molt relaxat i
distès i que van assentar les bases per al Pla Municipal de Drogodependència. Maria Pons opina
que és una activitat que s'ha valorat molt positivament.
Seguidament, Maria Pons mostra als assistents un vinil que anirà a sobre dels cartells proposats
per cada Centre. Maria Pons diu que la idea és unificar tots els cartells i mostrar-ho el dia de
«L'Escola surt al Carrer».
Enriqueta Camps diu que es donaran uns petits obsequis a les aules que han participat en
l'elaboració dels cartells.
Maria Pons considera que es triaran els cartells que siguin més visuals i que es comptarà amb
membres de l'Associació Art's per a fer la tria.
3. Organització «L'Escola surt al Carrer»
Maria Pons demana als membres del Consell si han presentat les instàncies per al material que
necessita cada Centre per a la diada de «L'Escola surt al carrer».
Núria Bosch explica que no sabia que havien de fer una instància i que no sap si l'APIMA de l'IES
Biel Martí l'ha presentada.
Maria Pons comenta als assistents que estaria bé que cada Centre triés el lloc on volen exposar els
seus treballs, ja que diu, que l'any passat van estar tots molt estrets. Maria Pons diu que enguany
es tancarà el carrer i així no es molestarà tant als firaires. Maria Pons mostra un plànol de Ferreries
perquè cada Centre escolli la ubicació dels seus panells i expositors.
Rita Pons demana posar-se davant el CC Sant Francesc.
Francisca Allès comenta que també han de deixar lloc per a l'Agenda Local 21 i que es solen posar
devora la font.
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Enriqueta Camps considera que potser el material de compost farà molt olor i estarien millor davall
la pèrgola.
Úrsula Pons diu que ells també volen l'espai davant el CC Sant Francesc perquè així no ho han de
carregar de tant enfora.
Maria Pons explica que també es vol posar una televisió per passar imatges de les activitats que
han realitzat durant el curs els diferents Centres. Maria Pons diu que havien pensat posar-ho dins
el local de S'Auba, però troba que també estaria bé dins el pati del CC Sant Francesc.
Raquel Febrer diu que l'Escola Infantil es volen col·locar entre el CC Sant Francesc i Xupi.
Eva Mus troba que ells estaran bé damunt la plaça i que l'APIMA també es pot posar allà devora.
Maria Pons diu que l'Escola d'Adults pot anar també dalt la plaça, devora del CEIP Castell de Santa
Àgueda i que les activitats que han fet conjuntament s'ubicarien davant el bar Lenin. Maria Pons
demana als assistents si hi ha cap activitat que no sigui només de plafó i que hagin d'emprar una
mica més d'espai.
Núria Bosch comenta que encara no és segur que es faci el contacontes en anglès ja que els
alumnes no estan animats per representar-ho, tot i que explica que les representacions al CEIP
Castell de Sant Àgueda van tenir molt d'èxit.
Maria Pons diu que es mirarà d'animar a aquests alumnes perquè ho tornin a repetir. Maria Pons
també explica que lies Biel Martí exposarà una sèrie de jocs matemàtics que seran interactius.
Eva Mus comenta que ells només exposaran treballs i que la seva APIMA farà un taller de
manualitats.
Maria Pons diu que al plafó conjunt hi haurà els logos de cada Centre i que es mostraran les
fotografies de les activitats que han fet conjuntament. Maria Pons recorda que la mostra és de les
10.00 h fins a les 13.00 h i que estaria bé que cap a les 8.30 h – 9.00 h comencessin a muntar els
expositors.
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4. Propostes dels membres del Consell
No hi ha cap intervenció.
5. Torn obert de paraules
Magdalena Pelegrí demana si l'Escola d'Adults també pot enviar fotografies de les activitats que
han fet.
Maria Pons diu que poden dur les que vulguin però amb el muntatge fet.
Magdalena Pelegrí troba que estaria bé posar un DVD del curs de Llengua de Signes on s'ha
traduït la cançó «Xoroi».
Maria Pons diu que si hi ha més vídeos els poden dur i que abaix de les imatges es posarà el nom
de cada Centre que surti en aquell moment.
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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