ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CALONGE I SANT ANTONI

Identificació de la sessió
Caràcter: ordinari
Referència: Cem01/14-15
Dia: 23 de febrer de 2015
Horari: de 17.10 a 17.45 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Calonge

Assistents
Carlos Campmajó, regidor d’Ensenyament
David Llensa, regidor municipal i representant del grup CCSA
Concepció Albalat, directora de l’Escola Mare de Déu de la Mercè
Cristina López, directora de l’Escola Pere Rosselló
Glòria Esteve, directora de l’Escola La Sínia
Elsa Antón, directora de l’Institut Puig Cargol
Dolors Navacerrada, directora del servei municipal de llars d’infants
Maria González, equip docent Escola Pere Rosselló
Carme Taberner, equip docent Escola Pere Rosselló
Joana Moreno, equip docent Escola La Sínia
Francesc Fernández, equip docent Institut Puig Cargol
Francesc Fàbrega, equip docent Escola Mare de Déu de la Mercè
Cristina Rebull, representant AMPA Escola Pere Rosselló
Mariona Batlle, AMPA Escola La Sínia
Mònica Bonache, representant AMPA Escola Mare de Déu de la Mercè
Encarnación Luque, representant pares i mares Escola Mare de Déu de la Mercè
Begoña Robles, representant AMPA Institut Puig Cargol
Ester Bonaventura, representant pares i mares Institut Puig Cargol
Laura Dalmau, representant personal no docent Escola Pere Rosselló
Laura Molina, representant alumnes Institut Puig Cargol
Guacimara Díaz, representant alumnes Institut Puig Cargol
Mònica Boira, coordinadora de l’Àrea de Cultura i Ensenyament de l’Ajuntament de
Calonge, que actua com a secretària
S’han excusat d’assistir-hi:
Jordi Soler, alcalde de Calonge
Josep Abellí, representant del grup SAI i representant AMPA Institut Puig Cargol
Jaume Mas, equip docent Institut Puig Cargol
Marta Geli, representant AMPA escola Pere Rosselló
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Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Preinscripcions curs 2015-2016
Jornada intensiva a primària curs 2015-2016
Escola de pares. Programa Créixer en familia.
Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
S’obre la sessió a les 17.10 h. El Sr. Carlos Campmajó dóna la benvinguda als
assistents i explica que la convocatòria del Consell Escolar Municipal s’ha retardat
perquè considera que els darrers van ser poc densos i la idea era donar-hi més
contingut.
1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
Els assistents examinen el contingut de l’esborrany de l’acta del dia 16 de juny de
2014. El Sr. Campmajó pregunta als assistents si estan d’acord a aprovar-la. L’acta
s’aprova amb els vots en contra del Sr. Llensa i l’abstenció de la Sra. Elsa Antón que
no era a la sessió del dia 16 de juny.
2.

Preinscripcions curs 2014-2015

La Sra. Mònica Boira explica que les preinscripcions del curs 2015-2016 es faran del
10 al 17 de març i que des de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament ja s’està
preparant la informació per enviar a les famílies empadronades i amb infants nascuts
l’any 2012, que són els que hauran de començar P3. Cada família rebrà un fullet
informatiu amb indicació de la documentació necessària per fer la preinscripció, els
horaris d’atenció de cada centre i el dia de portes obertes. També s’enviarà el fullet
dels Serveis Educatius Municipals que s’ha actualitzat i una nota amb indicació de la
data de la reunió informativa sobre preinscripcions que faran el Sr. Fernández i la
inspectora, Sra. Emma Terradellas, el dia 6 de març, a les 15.30 h, al Teatre Mundet
de St. Antoni. Totes aquestes accions es fan d’acord amb les indicacions donades per
la inspecció amb vista a equilibrar la matrícula als centres escolars del municipi.
També s’està treballant amb l’EAP per detectar possibles NEE, tant de tipus A com B.
L’equip de l’EAP vol entrevistar totes les famílies empadronades al municipi, excepte
les que ja tenen germans escolaritzats, per fer aquesta detecció i aconseguir un bon
repartiment de les NEE.
La Sra. Elsa Antón exposa que l’Institut farà portes obertes per als alumnes de 6è el
dia 3 de març i el dia 4 de març, per als pares. La Sra. Mònica Boira explica que quan
va arribar aquesta informació, el fullet informatiu de les preinscripcions ja estava fet i a
punt d’enviar i no s’hi va poder afegir.
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3.

Jornada intensiva a primària curs 2015-2016

La Sra. Mariona Batlle explica que les AMPES de les 3 escoles de primària s’han
reunit i han acordat, d’acord amb els consells de la Inspecció, tornar a fer la demanda
de la jornada intensiva per al curs que ve. Tot i que a final de curs acaba la prova pilot,
es diu que la intenció del Departament és allargar-la un curs més. Mentrestant, sembla
que s’intentaran redactar uns requisits que hauran de complir les escoles que s’hi
vulguin acollir. Els resultats de les enquestes que s’han renovat a les tres escoles han
estat molt favorables al sí, amb el resultat següent:
-

Escola La Sínia: si – 89,32 % / no – 10,68 %
Escola Mare de Déu de la Mercè: si – 91 % / no – 9 %
Escola Pere Rosselló: si – 86,80 % / no – 13,19 %

La Sra. Elsa Antón diu que l’Institut també té intenció de continuar amb la jornada
intensiva el curs que ve, tot i que l’han de demanar cada vegada i fer un sondeig entre
les famílies.
Atesos els punts anteriors, s’acorda per unanimitat:
1. Donar suport a la proposta d’horari continuat plantejat per les escoles de
primària del municipi, d’acord amb els percentatges de vots favorables
obtinguts en el darrer sondeig realitzat a les famílies.
2. Traslladar aquest acord al Sr. Albert Bayot, director dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Girona.
4.

Escola de pares. Programa Créixer en família

La Sra. Elsa Antón explica que va rebre la informació del programa Créixer en família,
que promou el Departament de Benestar i Família de la Generalitat i que gestiona la
Fundació Pere Tarrés. Li sembla que conté propostes interessants per a un ampli
ventall d’edats i creu que es podria considerar la possibilitat de demanar-ho
conjuntament per a tot el municipi, no cada centre a títol individual. La Sra. Mònica
Boira subratlla que s’ho ha mirat i que cal un compromís previ de les famílies que
s’apuntin a cada cicle i que potser aquesta feina es faria bé des dels mateixos centres
o des de les AMPA. En qualsevol cas, l’Ajuntament podria canalitzar les demandes i
realitzar una única petició d’àmbit municipal. La Sra. Batlle diu que es podria traslladar
aquest tema a la comissió que hi ha a les escoles de primària que ja estan fent
activitats per als pares de manera conjunta.
5. Precs i preguntes
La Sra. Elsa Antón explica que el dia 25 de març a les 20 h es farà una xerrada sobre
Internet segura a l’Institut Puig Cargol. Vol aprofitar per fer extensiva la convocatòria
també als pares de 5è i 6è de primària.
La Sra. Conxa Albalat pregunta per l’activitat de vela. El Sr. Campmajó respon que
creu que hi ha poca vinculació a aquesta activitat, tot i que és un municipi amb mar i
que és favorable a promoure-la. Pel que sap, el Club de Vela St. Antoni està molt
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predisposat a fer activitats. La Sra. Elsa Antón explica que a l’Institut ho fan amb els
alumnes de 4t, durant un trimestre com a activitat d’educació física, i que està molt ben
valorada. La Sra. Guacimara Díaz ha fet l’activitat amb l’Institut i diu que està molt bé.
La Sra. Mariona Batlle diu que recorda que ho van mirar fa un temps i que era molt
car. La Sra. Mònica Boira explica que s’ha parlat d’aquest tema amb l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament i estan disposats a col·laborar-hi. Cada any firmen un conveni de
col·laboració amb el Club de Vela St. Antoni i s’hi es fes alguna cosa d’àmbit escolar,
intentarien poder-ho subvencionar. La Sra. Cristina López diu que l’Escola Pere
Rosselló estaria d’acord a fer l’activitat però que s’ha de tenir en compte que
necessiten transport. La Sra. Mònica Boira comenta que es demanarà a l’Àrea
d’Esports què es pot fer i els preus i els passarà a les escoles.
La Sra. Mariona Batlle pregunta si l’Ajuntament podria col·laborar econòmicament amb
les AMPA perquè puguin fer un curs de gestió que organitza l’AFAPAC. El Sr.
Campmajó respon que plantegi a l’Àrea d’Ensenyament quins imports serien per
poder-ho valorar.
El Sr. David Llensa pregunta si ja es té la data per a la inauguració del nou edifici de
l’Escola la Sínia. El Sr. Campmajó respon que no, però que les obres començaran a
primers de març.
El Sr. David Llensa pregunta si hi haurà canvis en les subvencions dels llibres de text
amb vista al proper curs. El Sr. Campmajó contesta que, de moment, aquest tema
sembla que està força resolt, sobretot a l’Institut, que és on el problema era més gran.
El Sr. Llensa pregunta si es faran cicles formatius a l’Institut el proper curs. La Sra.
Elsa Antón contesta que fa un temps es va treballar molt a fons per aconseguir poder
fer el cicle formatiu de vins i olis, però que finalment aquest cicle va anar a l’Alt
Empordà. Actualment, estan valorant les possibilitats d’un cicle de gestió forestal. Hi
ha voluntat de poder fer cicles formatius, però són un projecte de futur, perquè
impliquen lligar molts caps i no es poden improvisar.
El Sr. David Llensa diu, en relació amb el comentari inicial del Sr. Campmajó, que al
seu parer no cal espaiar les convocatòries del Consell Escolar Municipal per donar-hi
contingut sinó que cal dinamitzar-lo per potenciar-lo.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
La presidenta
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