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ACTA DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA PERSPECIVA ESCOLAR DE SALT 

Sessió: 7 

Data: 16 DE NOVEMBRE de 2017 

Horari: de 19.00h a 20.30h 

Lloc: El Teler, Ateneu cultural Coma Cros 

Hi assisteixen: 

- Cris Sibina de l’escola “Pompeu Fabra”, “Gegant del Rec” i de la Comissió Escolar EA 
- Fermí Cunill Regidoria d’educació i joventut de l’Ajuntament de Salt 
- Montse Puigvert Tècnica de punt de voluntariat de Salt 
- Pep Tort ( Assessor LIC Vilaroja) els tres anys anteriors havia estat a Salt 
- Jaume Roca (Pla Comunitari de Salt) 
- Joan Martín ( Regidor del grup PSC) 
- Montse Palau ( Directora de l’escola “La Farga”) 
- Fatima (AMPA l’escola “La Farga”) 
- Lluís Puigdemont ( Fundació Sergi) 
- MªDolors Mancebo (AMPA “Gegant del Rec”) 
- Ferran Lopez ( Casal dels Infants) 
- Paula (AMPA “Gegant del Rec”) 
- Miquel Viladomat (AMPA “Gegant del Rec”) 
- Maria Graciela (AMPA Silvestre Santaló) 
- Nuria Moret ( Representant Integradores secundària Salt i membre de la comissió de 

convivència de l’institut Vallvera) 

Ordre del dia: 

1. Aprovació de l'acta anterior 
2. Taula política per l'educació 

 Adjudicació de l'empresa encarregada de l'elaboració de l'estudi de la situació 
educativa a Salt. 

 Darrer CEM 
3. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. Educació a temps 

complert. 
4. Proposta visita a Manlleu. Proposta de data 
5. Presentació del Bloc PES 
6. Propostes educatives que es poden fer des d'ara: 

 Seguiment de les adscripcions escolars primària – secundària 

 Acollida a la proposta “Innovem junts la secundària” 

 Accions FAPAC... 

7. Torn obert de paraules 
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Desenvolupament: 

1. La majoria dels assistents han rebut l’acta pel nou correu de 
peducaciósalt@gmailt.com. Els que no l’han rebut, els hi ha arribat reenviat des 
d’alguna altre organització o entitat. Així doncs es dona per aprovada l’acta anterior. 
 

2. Fermí Cunil (Regidor de l’Àrea d’Ensenyament) ens explica el desenvolupament de la 
taula per l’educació. Aquesta és una taula  política, hauria de ser un taula de discussió 
i debat per compartir temes d’educació entre els diferents grups polítics. 
Aquesta taula ja existia però feia molt que no es convocava. En la d’aquest dijous dia 
09 de novembre, hi van assistir en Joan Martin del PSC, Wilder Palacios de Canviem 
Salt, Eva Rigau de IPS-CUP i Min Cunill d’ERC. En aquesta darrera, es va infromar als 
assistents,  de l’empresa que s’ha contractat per fer l’estudi sobre l’estat de l’educació 
a Salt i explicar amb quins objectius. Un altre dels temes que s’hi va tractar fou el 
conflicte amb les adscripcions primària-secundària. Es va pactar que a Salt hi hauria 
una ràtio de 27 alumnes per aula a 1r d’ESO per ser centres de màxima complexitat i ja 
tenim les aules a 29 i 30 alumnes a més de novembre. 
S’espera que en properes convocatòries hi hagi més assistència per part dels grups 
polítics que no hi van assistir, ja que es considera que són temes prou importants i que 
haurien de ser del seu interès. 
En el passat Consell Escolar Municipal del dia 14 de novembre de 2017 es va presentar 
la tècnica responsable de l’empresa Xarxa de Consultor, encarregada de du a terme el 
diagnosi de la situació educativa a Salt. Laia Monterde 
(laiamonterde@xarxadeconsultors.com). 
Es passa el Power Point als assistents i se’ls informa que el trobaran penjat a la xarxa, 
en el web de la plataforma. www.plataformaperleducaciosalt.com. Es valora 
positivament l’aposta que ha fet l’Ajuntament  fa per destinar 13.310€ del pressupost 
en l’assignació d’aquest objectiu. 
En la presentació se’ns informa que compten amb la participació de 2 o 3 membres de 
la plataforma per formar part del Grup motor que ha de treballar en xarxa per 
col·laborar en l’anàlisi, ordenació i planificació de les polítiques educatives. 
Com que els que formem part de la plataforma som gent que representem diverses 
institucions, es decideix que formarà part del Grup Motor: 

 Cris Sibina, Èlia Linàs o Cris Sibina com a representant de les AMPA 

 Ferran Lopez com a representant del 3r sector (en la propera reunió d’aquest 
sector del 15 de desembre, decidiran qui els representa) 

 Montse Palau com a representant dels directors (També en el proper 
seminaris de directors del dia 29 de novembre proposaran qui en forma part) 

La primera reunió que ens proposen és pel divendres 24 de novembre a les 10.00 a 
l’Ajuntament de Salt. La proposta és de que se’n facin 5 d’ara fins al juny i que algunes 
es portin a terme matí o tarda per facilitar que tothom hi pugui assistir. 

Ferran López remarca la importància de que ens servim també de la feina que es fa des 
de les diferents comissions del Pla Comunitari Salt per no repetir-nos i eixamplar els 
tentacles d’on pot arribar la feina i el consens del que es vagi treballant. També 
demana quin és el treball  interdepartamental que s’està fent amb l’Ajuntament ja que 
seria interessant que estiguessin al cas de les necessitats que es prioritzen. 

Entre tots valorem que serà molt important que les propostes que puguin sortir 
d’aquest Pla Educatiu de Ciutat sigui un pacte municipal consensuat amb tots els 
partits polítics. 

mailto:peducaciósalt@gmailt.com
mailto:laiamonterde@xarxadeconsultors.com
http://www.plataformaperleducaciosalt.com/
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3. S’informa a la Plataforma per l’Educació a Salt del contacte que estem tenint  amb la 

Federació de Moviment de Renovació Pedagògica. Cris Sibina va anar a una de les 
reunions el passat 2 de novembre. En  aqueta s’anunciava que el dia 28 de novembre 
es faria la presentació pública de l’aliança entre: Diputació de Barcelona, Moviments 
de Renovació Pedagògica i la Fundació Jaume Bofill. Aquí també es vol posar sobre la 
taula com els municipis poden passar de la idea de (Pla Educatius d’Entorn)PEE a 
(Educació a temps Complert)ETC. 
A part s’informa que des de la MUCE es proposa convidar al Síndic de Greuges perquè 
expliqui públicament l’informa de segregació escolar a terres gironines, se’ns proposa 
a la Plataforma de poder-hi participar-hi conjuntament. Com que entremig hi ha les 
eleccions com a possibles dates es proposa finals de gener de 2018. 

 

4. La Montse Puigvert ha contactat amb l’Ajuntament de Manlleu perquè ens puguin 
rebre i explicar-nos com treballen des de l’Àrea d’Educació per trencar amb la 
segregació escolar. Ens proposen que els diguem 2 o 3 dates possibles i així poder 
concretar. Les dates que proposem són: 

 29 de desembre de 2017 

 3 de gener de 2018 

 15 de gener de 2018 
 

5. Presentem el web de la Plataforma. Encara està una mica verda, però la idea és que en 
aquest espai s’hi puguin anar penjant totes les actes, espais des d’on es va treballant 
amb la Plataforma, informació i noticies d’interès... 
Volem que sigui una eina pràctica perquè la gent sàpiga tot el que es va fent i que a la 
vegada sigui una plataforma de comunicació del què tenim al municipi en temes 
d’educació. Per exemple en breu tenim:  

 25 nov. 2017 - Innovem Junts la secundària, organitza FAPAC, MRP, Fundació 
Ser-Gi a l’institut Salvador Sunyer 

 1 des. 2017 – Joves Universitaris Salt 

 16 des. 2017 – Fira de les AMPAs de Salt 

Volem que es comenci a parlar al municipi de l’educació com un tot, tots eduquem i a 
tot arreu i a Salt passen moltes coses. 

 
6.  Joan Martí, regidor a l’oposició de l’Ajuntament de Salt del grup del PSC, exposa la 

necessitat de posar en coneixement a la resta de grups polítics, la demanda que es fa a 
l’Ajuntament i  la resposta que pugui fer aquest per poder-nos acompanyar. 
En principi tots els grups polítics haurien d’estar assabentats de les intencions del 
grup, ja que la demanda i informe es va aprovar en el consell de ciutat i en el consell 
escolar, organismes on participen tots els grups polítics. Tot i això quedem que farem 
arribar la convocatòria a tots els grups polítics i que els informarem de la resposta que 
l’ajuntament ens faci arribar de la instància presentada. 
S’informa que les AMPAS de les diferents escoles de Salt, tenim una reunió prevista 
per discutir sobre el tema de les adscripcions primària-secundària. Creiem que no hi 
ha igualtat d’oportunitats i que no hi ha una discriminació positiva. Proposem de fer 
reunió a l’escola la Farga el proper dilluns dia 25 a les 15.30 a l’escola de La Farga. 
D’aquesta hauria de sortir una proposta conjunta per exposar a la comissió 
d’adscripcions de l’Ajuntament de Salt. L’any que ve cal un nou grup a 1r d’ESO i 
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s’hauria de decidir ja on va. Creiem que aquest també és un tema importat de cara a 
combatre la segregació escolar i millorar l’èxit educatiu de l’alumnat. 
Aquests darrers dies hi ha vàries jornades relacionats amb temes educatius a Salt. 
Pensem que la difusió d’aquestes iniciatives també poden ser molt positives per fer 
front a l’ideari que la gent te sobre l’educació al municipi. També seria molt important 
visibilitzar la feina i els projectes educatius de les escoles i instituts porten a terme en 
els seus centres educatius. 
 

 

Acords: 

1. Cris Sibina es compromet a fer els canvis proposats a la web 

2. Fermí Cunill es compromet a fer traspàs a la resta de partits polítics perquè aquests es 

puguin afegir a les propostes i seguiment que es vagi fent en l’estudi de la situació 

educativ a Salt 

3. Joan Martín i Fermí Cunill es comprometen si cal a presentar una moció al Ple de 

l’Ajuntament perquè cada grup voti a favor o encontre d’acceptar els resultats i 

futures propostes que puguin sorgir d’aquest estudi i PEC 

4. Cris Sibina es compromet a traspassar les dates proposades pe fer la visitar a Manlleu 

a la Montse Puigvert. 

5. Ferran López discutirà amb les entitats del tercer sector qui ha de ser la persona 

representant d’aquest col·lectiu en el Grup Motor proposat per la Xarxa de Consutors. 

La Montse Palau farà el mateix en el seminari de directors 

 

 La propera sessió queda convocada pel  dimecres  13 de desembre a les 19.00h al Teler 

de l’Ateneu Popular de Salt a la Coma Cros. 

Pels assistents, signen aquesta acta: 

 

 


