
 
 
 
 

ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SALT'EDUCA 

Sessió: 20 Data: 10 d’abril de 2019 Horari: de 19.30 h a 21.30 h Lloc: El Teler, Ateneu Popular                 

Coma Cros 

Assistents: Miquel Viladomat, Pere Serrat, i Èlia Llinàs (AMPA Ins Salvador Sunyer), Dolors             

Mancebo, Anna Mas, Cris Sibina i Glòria Fàbrega (AMPA Escola El Gegant del Rec), Fàtima               

(AMPA Escola La Farga), Mònica Gibanel (Casal dels Infants de Salt), Ferran López, Majda              

Belayachi (AMPA Escola Les Deveses), Lluís Puigdemont (Fundació SER.GI), Oriol (AFA Escola            

Pia), Montse Palau (Directora Escola La Farga) i Francesc Martínez. 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta anterior 

2. Menjadors escolars 

3. Taula rodona eleccions municipals 

4. Reunió Grup Motor del Pla Educatiu de Ciutat 

5. Visita Escola Pia 

6. Altres 

Desenvolupament: 

1. Aprovació de l'acta anterior 

2. Menjadors escolars 

S’han fet diverses reunions amb la tècnica d’educació de l’Ajuntament, el tècnic d’immigració i              

les coordinadores de menjador per fer plans de funcionament comuns. 

S’ha aprovat la licitació del menjador i es poden presentar les empreses fins el 24 d’abril:                

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=44536033&ad

vancedSearch=false&reqCode=viewCn& 

Caldrà fer-ne seguiment i control. 

Creiem que el que caldria és repensar en profunditat com volem que siguin els menjadors               

escolars, i a partir d’això demanar que es faci realitat. 

Acordem crear una comissió de menjador formada per: Cris, Mònica, Montse i Albert             

Quintana. S’ocuparan de treballar els criteris i objectius que volem pels menjadors, contactar             

amb SOS Menjadors Escolars per mirar d’unir esforços i de parlar amb Educació 360. 

Les prioritats que ja havíem parlat en anteriors assemblees eren: baixada de ràtio (sobretot per               

a educació infantil), que hi hagi projecte educatiu de menjador d’acord amb els principis              

d’Educació 360 i dels PECS de cada centres i ampliació horària del monitoratge per a               

coordinació de l’equip i per a coordinació amb l’equip de mestres. 
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3. Taula rodona eleccions municipals 

Data: divendres 10 de maig de 2019 a les 19h (després de la taula rodona sopar Can Ricard) 

Espai: Auditori de la Coma Cros. 

Títol: “I amb l’educació, què fareu?. Reptes educatius a Salt pels propers quatre anys” 

Grups polítics convidats: ERC, IPS-CUP, PSC, Canviem Salt, Junts per Salt, C’s. Del PP no hem                

trobat cap pàgina web ni correu electrònic per poder contactar-hi. 

Han confirmat assistència ERC, IPS-CUP, Canviem Salt i Junts per Salt. Es reclamarà a C’s i PSC. 

Moderadora: Salima Abdessamie. 

Format:  

● Presentació de l’acte i de la plataforma Salt’Educa (qui som, què hem fet, què volem,               

convidar tothom a afegir-se) / Glòria Fàbrega 

● Explicació del format del debat i dels convidats / Salima 

● 4 blocs de preguntes seguint l’eix del Pla Educatiu de Ciutat. Abans de formular les               

preguntes, farem una breu exposició del tema, amb projecció de dades i/o imatges.             

Aquestes quatre intervencions les faran persones vinculades a cada temàtica: 

○ “Trencar les lògiques de la segregació escolar i social” / Judit Font,            

representant AMPES 

○ “Temps no lectiu / fora escola” / Albert Quintana, Educació 360 

○ “Ensenyaments post-obligatoris / Transició educació-món laboral” / Lourdes,        

directora Escola d’Adults 

○ “Salt vila educadora / Participació infantil i junvenil” / alumne Vallvera? Cau de             

Salt? Jove estació o fàbrica jove? 

Difusió: iniciarem la difusió per Sant Jordi, que repartirem cartells i díptics per les parades.               

També la farem via xarxes amb el hastag #SaltEduca. 

Acordem crear un perfil de Facebook de Salt’Educa > en Francesc se n’ocupa. 

Acordem crear una comissió web formada per Francesc, Pere, Xevi i Víctor. 

Retransmissió streaming. En Miquel se n’ocuparà. 

Espai: uns dies abans de l’acte, anirem a l’auditori per acabar de pensar com preparem l’espai. 

4. Reunió del Grup Motor del Pla Educatiu de Ciutat 

El 9 d’abril es va reunir el Grup Motor del Pla Educatiu de Ciutat, que no s’havia convocat des                   

del juliol del 2018. 

De Salt’Educa hi vam assistir la Cris Sibina, la Montse Puigverd i l’Albert Quintana. La resta                

d’assistents són tècnics de les diferents àrees de l’ajuntament (educació, cultura, serveis            
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socials, juguem, immigració, promoció econòmica, etc.), la directora de l’escola d’adults,           

l’inspector del Departament d’Educació i el regidor d’educació. 

Es va informar de les accions que s’han començat a implantar aquest 2019, i de les que estan                  

pendents. 

S’hi destina un pressupost de 30.000€ per a la contractació d’un tècnic, que començarà a               

treballar com a molt el setembre vinent, 20.000 per a inversions i 30.000 per a desenvolupar                

accions. 

Es va informar de que hi ha 15 persones apuntades a les comissions que es van crear al darrer                   

Consell Escolar Municipal. Demanem que es faci més difusió d’aquestes comissions per tal que              

s’hi pugui sumar més gent (només hi ha gent del Consell Escolar Municipal i de Salt’Educa, però                 

per exemple no hi ha mestres, ni altres professionals…). 

Es faran arribar al Grup Motor “fitxes” de cada acció que hi ha al pla amb tota la informació per                    

desenvolupar l’acció i avaluar-la. 

Propera reunió serà a l’octubre, però abans rebrem l’acta de la reunió i alguna informació i                

balanç de tancament del curs. 

Acordem que com a Salt’Educa hem d’aprofitar que tenim els canals de comunicació, i fer               

arribar tan al Grup Motor com a l’àrea d’educació de Ajuntament tot allò que creiem. 

Acordem que s’hauria de poder aprofitar l’acte d’inauguració del curs per fer alguna cosa amb               

sentit, alguna petita formació. Creem una comissió que ho treballarà: Montse i Èlia. 

5. Visita Escola Pia 

Parlem de com va anar la trobada amb la direcció, Afa i responsables dels PFI de l’escola Pia. 

Acords: 

● Crear comissió de menjador > Cris, Mònica, Montse i Albert Quintana. Contactar amb             

SOS Menjadors Escolars i Educació 360. 

● Sopar de Salt’Educa després de la taula rodona del 10 de maig. 

● Crear perfil de Facebook de Salt’Educa > Francesc. 

● Crear comissió web > Francesc, Pere, Xevi i Víctor. 

● Crear comissió per treballar acte inauguració curs > Montse i Èlia 

● Propera assemblea: després de la taula rodona del 10 de maig (data a concretar).  

3 
 


