CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE GIRONELLA

A la Vila de Gironella, a les 21 hores del dia 19 de març de 2015, es
reuneixen a la Sala d’Actes del Casal de la Gent Gran “La Llar”, els
membres que composen el Consell Escolar Municipal.
Ajuntament:
David Font i Simon (President)
Sílvia Giner i Joaquin (Ajuntament Grup Municipal CIU)
Mònica Flores i Morales (Ajuntament Grup Municipal CIU)
Aleyois Guerrero i Sànchez (Ajuntament Grup Municipal PSC)
Joan Pujols i Calveras(Ajuntament Grup Municipal ERC)
Pares i Mares:
Joan Ramon Sabartes i Montaña (Escola Sant Marc)
Oriol Dalmau i Roset (Escola Gironella)
Irene Pont Santamaria (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Teresa Dalmau i Canal (INS)
Alumnes:
Marià Anglerill Capdevila (INS)
Cristina Subirà Segura (INS)
Elena Raya Crespi (INS)
Professors/res:
Mª Magdalena Ballús i Capdevila (Escola Sant Marc)
Elisabet Serra i Castañe (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Serveis / Administració:
Montserrat Soler i Sallés (Escola Gironella)
Titulars i Directors/res:
Jaume Figols i Roca (INS)

Olga Nuñez i Soler (Escola Gironella)
Imma Espelt i Baixauli (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Carme Rosell i Noguera (Escola Sant Marc)
Carolina Leno i Macarrilla (Llar d’Infants Estel Gironella - Bassacs)
La Secretària
Mª Jesús Coma i Muixí.
EXCUSEN ASSISTENCIA
Mª Angels Sallés i Perarnau (Ajuntament Grup Municipal CIU)
Marina Mujal i Viñals (INS)
Teresa Soler i Morera (Escola Gironella)
Imma Roca i Pursals (Escola FEDAC Anunciata de Gironella)
Neus Puig i Simon (Llar d’Infants Viladomiu)
Sara Perarnau i Parera (Llar d’Infants Estel Gironella - Bassacs)
M. Angels Peña i Serralvo (Llar d’Infants Viladomiu)
Eva Camposo Roca (INS)
ABSÈNCIES:
Medard Castillo i Moreno (INS)
Mª Soledad Diaz i Guerrero (Llar d’Infants Estel Bassacs)
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 5 de juny de 2014 a
aprovació, és aprovada per unanimitat amb la correcció de la hora
de finalització de la reunió que ha de ser 22:16 hores.
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:
PROFESSORS/RES:
Núria Rusiñol i Serra (Escola FEDAC Anunciata de Gironella), es
substituïda per Elisabet Serra i Catañe.
PARES I MARES:
- Institut Pere Fontdevila:
Jordi Selga i Feixas, és substituït per Teresa Dalmau i Canal.
-Escola Sant Marc:
Lourdes Roset i Gamisans, es substituïda en aquest Consell
Escolar per Joan Ramon Sabartes i Montaña.
- Escola FEDAC Anunciata de Gironella:
Judith López i Caucho, és substituïda per Irene Pont i Santamaria.
ALUMNES:
- Institut Pere Fontdevila:
Martí Pons i Soto, és substituït per Elena Raya i Crespi.
03.- AVALUACIÓ DEL CARNAVAL 2015 I PROPOSTES DE
MILLORA.Per Part dels Assistents es fa la valoració de que l’espectacle
infantil al Local del Blat no va ser maco ni pels grans ni pels petits.

Per part de la Sra. Carme Rosell i Noguera, (Escola Sant Marc),
comenta que el cotxe de la perla va anar molt ràpid en el seu
recorregut, la qual cosa fa que els nens gairebé no en puguin
gaudir, i demana que es tingui en compte pel proper any.
Per part del Sr. David Font i Simon, President, proposa que es
busqui una solució envers els tema de la recollida de premis, ja que
fins ara no es recullen quan toca, sinó dies mes tard.
04.- VALORACIÓ DEL DIA DEL MEDI AMBIENT 2014 I
PROPOSTES I DATA PER ENGUANY.Per part de tots els assistents es fa una valoració positiva del dia del
medi ambient 2014.
Per part del Sr. David Font i Simon, President, comenta que aquest
any serà el dia 5 de juny, dijous de patum, demana si es que ho
volen canviar pel dia 3 o el 4, i quina temàtica es farà.
La Sra. Carme Rosell i Noguera, (Escola Sant Marc), proposa la
construcció d’un forn solar.
La Sra. Olga Nuñez i Soler, (Escola Gironella), proposa fer un circuit
amb bicicleta, per la nostra Vila.
5.- BEQUES ESCOLARS: DONAR COMPTE BEQUES 2014-2015 I
PROPOSTA DE CANVIS PEL CURS 2015-2016.El Sr. David Font i Simon, President, fa una explicació sobre les
sol·licituds presentades per les beques escolars 2014-2015, essent
el resultat de 93 peticions, de les quals 91 se’ls ha concedit i 2 no
s’han pogut concedir per no complir el requisits demanats en les
bases de la convocatòria esmentada.
A continuació comenta que pel curs 2015-2016 es tornarà a fer, i
amb la particularitat d’excloure el material, sempre i quan funcioni
positivament, sinó és així, es reconduirà i alhora es mantindran les
bases anteriors.
Per part de la Sra. Olga Nuñez i Soler, (Escola Gironella), demana
aclariments sobre el fet de voler excloure el material.

Després d’un breu debat per part dels assistents, el Sr. David Font i
Simon, President, diu que la proposta serà estudiada i valorada
tenint en compte tots els comentaris exposats, abans de la seva
aprovació definitiva.

6.- PROJECTE EDUCATIU DE GIRONELLA:
Per part del Sr. David Font i Simon, President, fa una breu
explicació sobre el procés obert amb l’elaboració del projecte
eductiu de Gironella, i a continuació exposa els punts següents:
a). PROPOSTA DE CANVIS EN GRUP ASSESSOR I
PROPOSTA DE MÈTODE DE TREBALL.
Es comunica pel President, Sr. David Font i Simon, la proposta de
canvis en el grup assessor essent els centres educatius i les
entitats el grup motor d’aquest projecte educatiu de Gironella, amb
la representació de 1 0 2 persones de cada centre, no siguin
professors, alumnes de batxillerat, i al mes de setembre reunir-se
per tal de crear propostes atractives de treball.
b). CONFERENCIA INAUGURAL CURS 2015-2016.
Es comunica pel President, Sr. David Font i Simon, que es
celebrarà la conferència inaugural del curs escolar 2015-2016 el
dia 13 o 14 de setembre d’enguany, està pendent de valorar, i serà
a càrrec del Psicòleg Ferran Salmurri.
7.- PROPOSTA DE COL.LABORACIO AMB EL FESTIVAL DEL
RIU-JUNY 2015.Per part del Sr. David Font i Simon, President, es posa en
coneixement dels assistents, en que consisteix la proposta de
col·laboració amb el Festival del Riu, informant que convoquen una
exhibició de creació d’enginys aquàtics, adreçat a alumnes de
primària i secundària del Berguedà, i es farà a l’embassament de la
Baells, el dissabte 20 de juny d’enguany, en el marc de la
presentació del Festival d’estiu a la Baells 2015, i l’objectiu es que
els estudiants coneguin com floten les coses a l’aigua, hi han uns

requisits per la presentació dels enginys que pels alumnes de
primària son que l’andròmina ha de flotar a l’aigua, i pels de
secundària a més de flotar a de navegar, i pel qui hi vulgui participar
s’ha d’omplir el corresponent formulari d’inscripció, i que també se’n
pot gaudir amb la família.
8.- BIBLIOTECA
CENTRES.

MUNICIPAL

–

OBERTURA

ESPAI

ALS

Per Sr. David Font i Simon, President, informa als assistents que el
proper dissabte 21 de març d’enguany, s’inaugurarà la Biblioteca
Municipal de Gironella, que ja rebran la corresponent carta
d’invitació de la Diputació de Barcelona, que la direcció de la
Biblioteca serà a càrrec de Francesc Puig Riera de Puig-Reig, i
consta la seva distribució de planta baixa on hi ha la zona d’acollida,
l’àrea de revistes i premsa diària, la zona infantil, l’espai de suport i
de formació, la sala polivalent, i a la primera planta hi ha el fons
general i la zona de treball intern, l’horari serà els matins de dimarts
i dissabte de les 9:30 a les 13:30 h. i totes les tardes de dilluns a
divendres de les 15:30 a les 20 h., i si faran diverses activitats com
l’hora del conte, i que no afectarà al servei del Bibliobús a Bassacs,
i per acabar convida a tots als assistents a l’acte d’inauguració per
venir a veure-la i a partir d’aquí estarà a la disposició i al servei de
tots per gaudir-ne.
09.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.El Sr. David Font i Simon, President, dóna el seu agraïment per la
participació en el concurs de dibuix de la Fira Sant Josep, i que
estan exposats a la sala de cultura, canvi motivat perque quan es
feia el mateix dia de la fira no hi havia participació.
A continuació informa als assistents dels tres primers cicles de
formació professional dual que estrenarà la Comarca el proper curs
escolar que seran de tres àmbits diferents: el grau superior de
promoció turística, màrqueting i publicitat que s’oferirà a l’Institut
Guillem de Berguedà de Berga, el grau mitjà d’elaboració de
productes alimentaris de l’Institut de Puig-Reig, i el grau superior
d’administració i finances de l’escola Xarxa de Berga, i en projecte
també a l’Institut Pere Fontdevila de Gironella d’oferir el Grau Mig
de Medi Natural-Explotació Forestal.

Per últim posa en coneixement dels assistents el calendari de
preinscripció, admissió i matrícula per a la Llar d’Infants, segons el
Departament d’Ensenyament, es el següent:
-Publicació de l’oferta: entre el 27 i el 29 d’abril de 2015.
-Presentació de sol·licituds: del 4 al 15 de maig de 2015.
-Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació provisional:
26 de maig de 2015.
-Termini per presentar reclamacions: del 27 al 29 de maig de 2015.
-Publicació de les llistes d’infants amb la puntuació definitiva: 5 de
juny de 2015.
-Període de matriculació: del 8 al 12 de juny de 2015.
10. PRECS I PREGUNTES.
No n’hi hagué.

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

