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

Sessió: 21 

Data: 05 de JUNY de 2019 

Horari: de 19.00 h a 20.30 h 

Lloc: Ateneu Popular Coma Cros (El Teler) 

Hi assisteixen: 

 Miquel Viladomat (AMPA "Salvador Sunyer") 

 Francesc Martínez (Membre col.laborador) 

 Montse Palau ( Directora Escola La Farga) 

 Montse Puigvert (Vincle) 

 Lluíg Puigdemont (Fundació SER.GI) 

 Jordi Palomer ( AMPA EB Lledoner, Esc Gegant del Rec) 

 Cris Sibina ( AMPA Gegant del Rec ) 

Ordre del dia: 

1. Aprovació acta anterior (enviem en adjunt el document) 
2. Valoració taula rodona "I amb l'educació, què fareu?" del passat 10 de maig 
3. Preinscripcions 19/20 
4. Comissió Menjador 
5. Comissió Inici de curs 19/20 
6. Novetats en relació al Pacte contra la segregació impulsat pel Síndic de Greuges de 

Catalunya i el Departament d'Educació 
7. Planificació accions curs 19/20 
8. Altres 

Desenvolupament 

1. Aprovació de l'acta anterior. 

En primer lloc informem de la tasca d'una nova tècnica a l'àrea de participació i ciutadania per fer 

una diagnosi de l'estat de les AMPA a Salt. Aquesta està contractada per una entitat del 3r sector 

(Vincle) 15 hores la setmana. Farà un mapa de les AMPA a Salt des de l'Escola Bressol fins a Instituts. 

2. Valoració de la Taula Rodona d'educació. 

En general es va veure força pobre, poc punyen, amb poques propostes i sense punts de vista 

divergents entre les diferents formacions. 

El fet que no hi hagués dret a rèplica no va donar peu a contrarestar les propostes però a la vegada 

va fer que no es monopolitzes el discurs per part de cap formació. 
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Es proposa de fer cada 2 anys. El fet que es pugui fer enmig d'una legislatura, pot forçar segons 

quines decisions. 

La Cris Sibina es cuida de demanar a en Marc Clarió l'enregistrament de l'acte. 

Es valora la possibilitat d'elaborar un document de compromís, una mena d'auditoria social enfocat 

en diferents àmbits. 

També es poden presentar mocions en aquest sentit. Aquestes serien vigents encara que es canvies 

de legislatura. 

Intentarem d'aquí a dos anys la presentació d'alguna moció o fer un altre debat sobre algun tema 

que ens preocupi. Intentant que aquest fet obligui a les diferents formacions a posicionar-se. 

3. Pre-inscripcions 2019-2020. 

Les sol·licituds de P·3 enguany estan més repartides. Aquesta semblaria la raó per la qual no 

el departament no ha tancat cap P·3 al municipi. 

Queda clar que la preinscripció va a modes, PEC, Moda del moment, Influència social... 

En Miquel ens en passa el resum per escoles. 

4. Comissió de garantia d'escolarització. 

S'hauria de portar una proposta al Consell Escolar Municipal. 

En aquesta hi hauria d'haver un representant de les famílies. Ha de ser algú que formi part del 

Consell Escolar de Centre, i que a més, tingui disponibilitat a les 10.30h, que és l'hora en què es fan 

aquestes comissions de primària i secundària. 

5. Comissió adscripcions. 

Hi continuarà en Miquel com a representant de les famílies. En la comissió preparatòria també s'hi 

han apuntat l'Eva Rigau i l'Ester de les Arrels. 

S'ha de contactar amb la Laia per veure com podem ampliar les diferents comissions, potser amb 

persones que van participar al Fòrum educatiu de ciutat. 

Cada comissió tindrà un portaveu. El debat es farà a la comissió i es validarà en al CEM. 

Qualsevol proposta portada al CEM s'hauria de poder contextualitzar de manera que es faci com una 

informativa. 

Creiem que cal revisar la representació del col·lectiu de mestres, ja que molts d'aquest a la vegada 

són els mateixos directors de centre. No acabem de saber si les diferents informacions passen als 

claustres. 

6. Menjadors 2019-2020. 

Encara no sabem res de la licitació. Aquesta es fa per 2 anys més 1 més 1 més 1. No com s'havia 

demanat, que fos per un sol any, a l'espera de poder-ne consensuar les bases. 



 
 
 
 

3 
 

Es llença la proposta de poder fer la licitació del càtering per una banda i el monitoratge per l'altre 

amb personal especialitzat. 

Hi ha la demanda de les famílies perquè es contempli a la secundària un temps per menjar en el 

segon descans. A nivell dels centres educatius sembla que això és impossible per falta 

d'espai. Vallvera?Pensem que no és el cas. 

Es demanarà suport des d'educació 360 com un tema a treballar. 

7. La Comissió inici de curs. Comissió Salt Vila educadora 

L'acte es farà la primera setmana de setembre de 10.00h a 13.00h. Es farà la Ponència, visita per Salt 

i pica.pica. 

Es proposa que aquesta s'inclogui en un pack de formació de 20h, que pugui ser reconegut per 

Departament, amb temes de coneixement del territori i interculturalitat. Es podria fer al llarg de tot 

el primer trimestre: 

Fer una gimcana tipus la del'Iftar 

Visites centres de culte... (Es pot fer una comissió amb Pep Tort, Andreu Bover, Xavier Xarbau...) 

Com a tema no estaria malament posar sobre la taula les demandes històriques per Salt. 

Igualtat vs equitat, equipaments, perspectiva de gènere... 

8. L'Èlia no hi és i no ens pot explicar en quin estat es troben les comissions del pacte contra la 

segregació escolar. 

A la pròxima reunió es proposa fer una planificació pel curs 2019-2020. 

En Fonolleras es va comprometre de fer una reunió de seguiment cada 2 mesos, se li han demanat 

recursos i no s'han portat a terme. 

Salt'educa també pot ser una plataforma que doni suport a les direccions dels centres educatius que 

han vist negades les seves demandes. 

Creiem que és important que es doni suport al Salvador Sunyer perquè aquest pugui acollir en el 

futur el Batxillerat artístic. 

 

Pròxima convocatòria dijous 11 a les 19.30 i després a sopar! 

Pels assistents, signen aquesta acta. 


