CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GIRONELLA

A la Vila de Gironella, a les 21 hores del dia 5 de juny de 2014, es
reuneixen a la Sala de Sessions, els membres que composen el
Consell Escolar Municipal.
Ajuntament:
David Font i Simon (President)
Sílvia Giner i Joaquin (Ajuntament Grup Municipal CIU)
Aleyois Guerrero i Sànchez (Ajuntament Grup Municipal PSC)
Joan Pujols i Calveras(Ajuntament Grup Municipal ERC)
Pares i Mares:
Lourdes Roset i Gamisans (Escola Sant Marc)
Sara Perarnau i Parera (Llar d’Infants Estel Gironella - Bassacs)
Oriol Dalmau i Roset (Escola Gironella)
Judith López i Caucho (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Jordi Selga i Feixas (INS)
Professors/res:
Mª Magdalena Ballús i Capdevila (Escola Sant Marc)
Marina Mujal i Viñals (INS)
Teresa Soler i Morera (Escola Gironella)
Núria Rusiñol i Serra (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Serveis / Administració:
Imma Roca i Pursals (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Montserrat Soler i Sallés (Escola Gironella)
Titulars i Directors/res:
Jaume Figols i Roca (INS)
Montserrat Roig i Minguell (EAD)
Olga Nuñez i Soler (Escola Gironella)

Imma Espelt i Baixauli (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Dolors Capellas i Reig (Escola Sant Marc)
La Secretària
Mª Jesús Coma i Muixí.
EXCUSEN ASSISTENCIA
Mònica Flores i Morales (Ajuntament Grup Municipal CIU)
Mª Angels Sallés i Perarnau (Ajuntament Grup Municipal CIU)
Neus Puig i Simon (Llar d’Infants Viladomiu)
ABSÈNCIES:
Carolina Leno i Macarrilla (Llar d’Infants Estel Gironella - Bassacs)
Medard Castillo i Moreno (INS)
Mª Soledad Diaz i Guerrero (Llar d’Infants Estel Bassacs)
M. Angels Peña i Serralvo (Llar d’Infants Viladomiu)
Anna Ballus i Solana (EAD)
Martí Pons i Soto (INS)
Marià Anglerill i Capdevila (INS)
Cristina Subirà i Segura (INS)

A continuació obert l’acte pel President, Sr. David Font i Simon, es
procedeix a comprovar la llista d’assistents i a continuació a debatre
els següents assumptes inclosos a l’ordre del dia:
1.- LECTURA
ANTERIOR.-

I

APROVACIÓ,

SI

S’ESCAU,

DE

L’ACTA

Sotmesa l’acta del Consell Escolar del dia 6 de juny de 2013 a
aprovació, és aprovada per unanimitat.
2.- CANVIS I INCORPORACIONS DE NOUS MEMBRES AL
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

Per part del Sr. President, Sr. David Font i Simon, s’informa als
assistents dels nous canvis de membres que s’han produït, i que
són els següents:
TITULARS I DIRECTORS:
-Escola Sant Marc:
Carme Rosell i Noguera, delega la seva assistència en aquest
Consell Escolar Municipal d’avui, donat que li és impossible assistirhi, a la professora Dolors Capellas i Reig.
PARES I MARES:
-Llar d’Infants Estel Gironella – Bassacs:
Ester Perarnau i Boix, és substituïda per Sara Perarnau i Parera.
- Institut Pere Fontdevila:
Vicenç Zumajo i Paz, és substituït per Jordi Selga i Feixas.
-Escola Sant Marc:
Montse Buscallà i Anglerill, és substituïda per Lourdes Roset i
Gamisans.
- Escola Gironella:
Joan Carles Macià i Madrid, és substituït per Oriol Dalmau i Roset.
- Escola FEDAC Anunciata de Gironella:
Lluïsa Galdran i Campos, és substituïda per Judith López i Caucho
SERVEIS / ADMINISTRACIÓ:

Montserrat Sànchez i Roza (Escola Gironella), és substituïda per
Montserrat Soler i Sallés.
ALUMNES:
- Institut Pere Fontdevila:
Gerard Pérez i Vancells, és substituït per per Marià Anglerill i
Capdevila.

3.- APROVACIÓ DELS DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ COMUNS
PEL CURS 2014-2015, DE LES DIFERENTS ESCOLES DE
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE GIRONELLA.Per part del Sr. David Font i Simon, President, es demana als
diferents centres educatius que comuniquin els dies de lliure
disposició comuns pel curs 2014-2015, essent els mateixos dies els
escollits pels centres educatius, i que tot seguit s’exposen:
- 31d’octubre 2014.
- 16 de febrer de 2015.
- 4 i 5 de juny de 2015.
4.- PROPOSTA D’ACTIVITATS PER LA SETMANA DE LA
MOBILITAT SOSTENIBLE (22 A 29 DE SETEMBRE DE 2014).Per part del President, Sr. David Font i Simon, informa que enguany
la cita anual es farà sota el lema “Fem el carrer més nostre” i té per
objectiu proposar noves maneres de mobilitat, allunyant-nos del
domini absolut del cotxe particular i cap a un transport més
sostenible, segur i saludable, i exposa les propostes d’activitats que
es volen portar a terme del 22 al 29 de setembre d’enguany:
-Una sortida a peu pel recorregut dels equipaments municipals i
culturals de Gironella de duració de 1 a dues hores.
-Una sortida amb bicicleta, adreçada a les edats de 4 a 12 anys on
també es treballa amb unes fitxes de pintar i dibuixar una bicicleta

donant la informació dels seus elements bàsics, mesures de
seguretat, i dels perills que suposa no tenir-la amb condicions,
acabant amb una pedalada final, pel recorregut ha decidir amb una
prèvia reunió abans del 15 de juliol d’enguany .

5.- PROPOSTA D’ACTIVITAT PER CONÈIXER EL CICLE DE
L’AIGUA A GIRONELLA.Per part del President, Sr. David Font i Simon, s’informa als
assistents, que s’ha portat a terme l’activitat amb el lema “l’aigua,
font de vida”, els alumnes han pogut conèixer de primera mà, quin
és el cicle que segueix l’aigua, des que es recull per la pluja o
desglaç fins que arriba a la depuradora per ser tractada, visitant la
captació d’aigua directa des del riu Llobregat, l’estació de
tractament d’aigua potable o bé la depuradora, en funció del nivell,
la idea era que coneguessin el procés i sensibilitzar-los que l’aigua
és un recurs escàs i no fàcil de gestionar, i alhora que quan l’aixeta
s’obre i surt aigua per beure, abans ha passat per un procés de
tractament, així com després, l’aigua bruta és tractada i de nou
abocada al riu per tornar a ser aprofitada, és la primera vegada que
s’ha fet i ha estat adreçada a tots els cursos educatius. Tot seguit
s’obre un breu debat entre les escoles participants les quals
manifesten que ha estat molt positiu i interessant, i es proposa que
es faci una planificació escolar per tal de poder portar-ho a terme
l’any que bé.
6.- PROPOSTA DE BEQUES PEL CURS 2014-2015.Per part del President Sr. David Font i Simon, es comunica als
assistents que tant a l’ensenyament de primària com de secundària
es podrà continuar sol·licitant les beques corresponents.
a). Beques de transport.
El President Sr. David Font i Simon, comunica que d’acord amb els
requisits exigits i complir amb els criteris del mapa escolar es podrà
fer la sol·licitud lliurant la documentació requerida al centre escolar
corresponent per tal de fer arribar totes les peticions al Consell
Comarcal dins el termini reglamentari.

b). Beques de menjador.
El President Sr. David Font i Simon, en primer lloc comenta que el
casal d’estiu estirarà endavant s’han de posar amb contacte amb la
Educadora Social, a continuació per part de la Sra. Olga Nuñez i
Soler (Escola Gironella), fa un breu incís dels punts que no li han
quedat clars, dubtes que li son resolts pel Sr. David Font i Simon
(President), el qual tot seguit comunica que les beques de menjador
es tramitaran per mitjà del Consell Comarcal i es demanarà el
corresponent informe de Serveis Socials
c). Beques de llibres i material escolar.
Pel President Sr. David Font i Simon, es comunica als assistents
que per Junta de Govern Local del proper dia 16 de juny d’enguany,
s’aprovarà la convocatòria i les corresponents bases especifiques
reguladores dels ajuts de material i llibres que podran ser
beneficiaris els alumnes empadronats a Gironella matriculats en
centres públics o en centres privats concertats d’educació infantil,
primària i secundària (obligatòria) de famílies en situacions de
necessitats socials i/o econòmiques, i que les bases es faran arribar
a les escoles per tal de que els interessats puguin fer la
corresponent sol·licitud i presentar-la a l’Ajuntament dins el termini
reglamentari establert per fer-ho, adjuntant-hi la corresponent
documentació que es requereixi.
7.- PROJECTE EDUCATIU DE GIRONELLA.Per part del President el Sr. David Font i Simon, es comunica que
l’Ajuntament de Gironella inicia aquest curs un projecte educatiu
municipal “PEG: Projecte Educatiu de Gironella”, amb aquest motiu,
el proper dilluns 15 de setembre d’enguany a la tarda es celebrarà
una conferència inaugural del curs escolar 2014-2015 a càrrec
d’Enric Roca, doctor en ciències de l’educació de la UAB, amb el
títol “L’educació: un repte per a tots, una responsabilitat
compartida”. L’acte tindrà lloc a les 18.30 hores al Casal de la Gent
Gran de Gironella.
8.- CAMPANYA DEL FLUOR CURS 2014-2015.Pel Sr. President, David Font i Simon, es fa una breu explicació de
la Campanya del Fluor i del contingut dels necessers que es lliuren
per la utilització de cada alumne en el procés d’aquesta campanya.

Tot seguit per part de l’Escola Pública es comunica que no interessa
per aquest nou curs, i per part de l’escola Sant Marc s’informa que
es valorarà la proposta.
9.- VALORACIÓ D’ALTRES CAMPANYES I ACTIVITATS DEL
CURS 2013-2014, I PROPOSTA DE LA SEVA CONTINUÏTAT.Pel President, Sr. David Font i Simon, es posa a valoració dels
assistents la següent campanya:
-POSA’T LA GORRA:
Es considerada positivament la seva continuïtat pel curs vinent.
10.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.Per part del President Sr. David Font i Simon, es comunica que es
portarà a terme el Programa de Detecció Precoç de problemes de
salut en escolars, que consisteix en una exploració de logopèdia,
d’infermeria, podologia, nutrició, etc, i que ofereix la possibilitat de
dur a terme una actuació de prevenció i promoció de la salut
centrada en la infància, i s’adreçaran directament a les escoles del
municipi.
A continuació el President, Sr. David Font i Simon, exposa al
assistents, que l’Escola d’Art i Disseny del Berguedà a Gironella,
degut a la forta davallada d’alumnat, fa que el centre no sigui viable
per la qual cosa s’ha de portar a terme el procés de tancament, molt
ha desgrat i sentint-ho molts per tots, però la situació que s’ha
arribat en aquests moments després de que ja va rebre fort fa dos
anys per la reducció d’un 70% pel baix nombre de matriculacions, fa
que sigui impossible aguantar-ho més. Tot seguit intervé la Sra.
Montserrat Roig i Minguell, Directora de l’Escola, la qual fa un breu
resum del que ha estat i representat l’Escola d’Art i Disseny del
Berguedà per la Comarca en tots aquests anys de funcionament, i
alhora dona l’agraïment a totes les persones que han col·laborat en
el seu bon funcionament fins al dia d’avui, i manifestant la seva gran
il·lusió i esperança que en un futur es puguin tornar obrir les portes.
A continuació per part del Sr. President, David Font i Simon,
s’informa que amb motiu de la celebració del Tricentenari dels fets

del 1714, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
ha convocat una línia de subvencions per a contractar dins un
catàleg confeccionat de propostes artístiques i d’activitats culturals
que estan directament relacionades o tenen com a tema principal
els fets de l’Onze de Setembre de 1714 i la celebració del
Tricentenari d’aquesta efemèride, adreçat a les escoles de primària,
com és l’espectacle infantil “1714 Escudellers, som-hi”, és un relat
teatralitzat que convida als més menuts de la casa a participar-hi, té
una durada de 45 minuts i està recomanat per a nens i nenes de
més de 4 anys, l’altre activitat és “Els contes de 1714”, es tracta
d’una sessió de contes, per tal de difondre la nostra història entre la
població infantil de forma amena, divertida, engrescadora, i que ens
fan reviure uns temps molt llunyans per descobrir com era el món
dels nostres avantpassats, la representació d’aquestes activitats es
farà al Magatzem del Blat al més de setembre o octubre.

11.- PRECS I PREGUNTES.Per part de la Sra. Aleyois Guerrero i Sànchez (Ajuntament Grup
Municipal PSC), es pregunta sobre el tema de les matriculacions
per les Llars d’infants Municipals.
La Pregunta li es contestada pel Sr. David Font i Simon, President,
el qual li comunica que del 5 de maig fins el 16 de maig ha estat el
termini per poder fer la corresponent preinscripció per a les llars
d’infants municipals.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. David Font i Simon, President,
dóna per acabada la reunió a les 22 hores i 16 minuts, del que jo, la
Secretària, certifico.

