
 
 
 
 

ACTA PLATAFORMA PER L'EDUCACIÓ A SALT. SalT'Educa 

Sessió: 23 Data: 26 de setembre de 2019 Horari: de 19  h a 21  h Lloc: Aula 12 Coma Cros 

Assistents: Miquel Viladomat, Paula Juncà, Pere Serrat, Anna Mas i Èlia Llinàs (AMPA Ins              

Salvador Sunyer), Dolors Mancebo i Glòria Fàbrega (AMPA Escola El Gegant del Rec), JOrdi              

Palomeras (AMPA EB El Lledoner), Mònica Gibanel (Casal dels Infants de Salt), Lluís             

Puigdemont (Fundació SER.GI), Montse Palau (Escola La Farga), Joan (professor Ins Salvador            

Espriu), Pep Tort (Dep. Educació LIC),  i Ferran López 

1. Acta anterior 

Lectura i aprovació de la darrera acta. 

 

2. Gincama curs 2019/2020 - Comissió Salt vila acollidora i educadora del CEM 

El dia 19 de setembre es va fer reunió de la comissió, on hi van assistir la Paula i en Jordi, de                      

Salt’Educa, i en Min (regidor) i la Clara (tècnica d’educació) de l’Ajuntament de Salt. 

Escoles que van confirmar que participarien a la gincama: Arrels, Farga, Mas Masó, Deveses i               

Pompeu Fabra. Pendent de resposta El Gegant del Rec. El Veïnat va dir que no hi participarien.                 

La resta de centres no van respondre. No s’havia enviat la informació a les Escoles Bressol. 

Des de l’Ajuntament es va proposar fer ronda de trucades per incentivar la participació. Des de                

Salt’Educa plantegem la idea de posposar l’activitat. Finalment s’ajorna pel segon semestre per             

disposar de més temps per traslladar la idea a direccions i animar a la participació. En Min se                  

n’ocupa. 

En relació al format del material per a fer la gincama: l’Ajuntament farà el disseny de les 4                  

versions que es necessiten. 

La Clara enviarà notes de la reunió (de moment no s’ha rebut encara). 

Des de Salt’Educa hem de repassar el contingut del material per a la gincama i enviar-ho a la                  

Clara (Èlia convocarà la comissió que ho va redactar). 

Acordem que és necessari animar a direccions i la resta de professorat; hauríem d’aconseguir              

que com a claustre es vegi interessant i que es visualitzi com una oportunitat per a la reflexió                  

conjunta dels equips de mestres/professors. Proposem presentar la idea al Consell Escolar            

Municipal, i repartir el material que tenim. Enviarem correu a la Clara demanant que sigui un                

punt de l’ordre del dia, així com el tema que tenim també pendent de la representativitat dels                 
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membres del sector de mestres del Consell Escolar Municipal (actualment les places de             

mestres les ocupen les direccions; creiem que hauríem de rectificar aquesta anomalia). 

3. Consell Escolar Municipal (CEM) 14 d’octubre 

Traslladarem a la Clara les següents informacions per tal de poder parlar-ne al CEM: 

1. presentació Gincama 

2. representativitat al CEM del sector de mestres i professors 

3. menjadors escolars: ha tornat a guanyar la mateixa empresa a qui es va rescindir el               

contracte, Eurest. Quines accions preveuen?  

 

4. Proposta formatiu Institut Vallvera 

En Pep ens informa que s’ha fet una proposta al Departament d’Educació sobre             

interculturalitat per part de l’Institut Vallvera. Estarem atents per si hi encaixa alguna sessió              

com a Salt’Educa.  

5. Seguiment del Pacte contra la Segregació Escolar (Síndic + Departament d’Educació) 

En breu sortirà el nou decret d’admissions i hi haurà reunió de Seguiment del Pacte. Quan                

passi, podríem aprofitar per fer trasllat d’informació de les persones que han assistit a les               

reunions de les 3 comissions (Xavier Besalú, Albert Quintana). 

6. Menjadors escolars 

Ha tornat a guanyar la mateixa empresa a qui es va rescindir el contracte, Eurest. Creiem que                 

des del Consell Comarcal del Gironès haurien d’haver trobat la manera d’impedir-ho. La solució              

que s’ha ofert és estar atents (que les direccions “vigilin” com funcionen els menjadors) i               

presentar el màxim possible de queixes. Ho exposarem al Consell Escolar Municipal per si              

s’aprova fer alguna acció conjunta com a poble. 

Per altra banda, s’apunta que des de Salt’Educa podem fer nota de premsa amb un titular del                 

tipus “El Consell Comarcal del Gironès contracta pel menjador de les escoles de Salt la mateixa                

empresa que ha sancionat i a qui ha rescindit el contracte anteriorment”. En funció del que es                 

digui al CEM, tirarem endavant la nota de premsa i intentarem fer soroll a premsa. 

Estem molt preocupats pel tema menjadors, ja que Salt en principi està repensant l’espai del               

migdia dins del pla pilot d’Educació 360º, i en compte de millorar sembla que fins i tot anem                  

enrere. 

7. Comissions del Consell Escolar Municipal 

De moment s’ha reunit la Comissió Vila educadora (pel tema de la inauguració del curs i                

gincama) i la d’Educació 360º. La Mònica ens informa de com va anar: es va parlar del projecte                  
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Juguem?. Esvol plantejar que totes les activitats fora escola siguin “marca Juguem”, sense             

abans acordar quina visió es té de l’educació 360º. Creu que falta reflexió compartida. A               

l’octubre faran nova reunió. 

8. Proposta famílies escola La Farga 

4 o 5 famílies volen fer aposta per La Farga i fer la preinscripció en primera opció per aquest                   

centre. Ens demanen recolzament, i no sabem ben bé què més (no han pogut assistir a la                 

reunió). Quedem que caldria trobar-nos amb ells/elles per coordinar-nos i mirar en què podem              

ajudar-nos. Èlia i Montse els hi proposen trobada. 

 

● Propera assemblea: dimecres 23 d’octubre de 2019, 19h  
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