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

Sessió: 9 

Data: 14 DE FEBRER de 2018 

Horari: de 19.00h a 20.30h 

Lloc: Sala 12, Ateneu cultural Coma Cros 

Hi assisteixen: 

- Montse Puigvert (Tècnica de punt de voluntariat de Salt entitat Vincle) 

- Elia Llinàs (AMPA “Gegant del Rec” i “Salvador Sunyer” i de la Comissió Escolar EA) 

- Miquel Viladomat (AMPA “Salvador Sunyer”) 

- Francesc Martínez ( Canviem Salt) 

- Lluís Puigdemont ( Fundació Ser.Gi) 

- Jordi Palomeras ( AMPA Escola Bressol) 

- Núria Moret (Integradora Ins. Vallevera) 

- Joan Martínez (Grup PSC i Professor Ins. Salvador Espriu) 

- Cris Sibina (de l’escola “Pompeu Fabra”, “Gegant del Rec” i de la Comissió Escolar EA) 

Ordre del dia: 

1. Impressions procés participatiu amb xarxa de consultors 

2. Estat de la diagnosi per part de l’Ajuntament 

3. Jornada adjunt Síndic de greuges 

 Proposta per part de la MUCE de Girona ( pacta local contra la segregació 

escolar). 

4. Estat de les comissions. 

 Comissió visites a altres territoris ( Manlleu, Sant Adrià del Besós) 

 Comissió jornades formatives 

5. Taula educació política 

6. Pluja de propostes de millora educativa, curt, mitjà i llarg termini. 

 Preinscripcions i jornada de portes obertes. 

7. Torn obert de paraula 
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Desenvolupament: 

1. Aquesta vegada no tenim acta de la darrera reunió per  aprovar, ja que en la darrera 

sessió es va fer el procés participatiu amb la Laia de xarxa de consultors. 

En la sessió la Laia Monterdes va fer una breu exposició d’algunes de les dades de Salt, 

recollides fins al moment.  Tot seguit els participants, més d’una trentena, ens vàrem 

distribuir en diferents àmbits educatius per poder-ne destacar les fortaleses i les 

debilitats. 

 Àmbit escolar (vermell) 

 Àmbit fora escola (verd) 

 Educació d’adults (groc) 

 Salt vila educadora (blau) 

Al final de la sessió es va fer una posada en comú per poder-ne fer el buidatge 

corresponent. Aquesta sessió participativa també s’ha desenvolupat en altres espais i 

amb altres grups de treball, directors/res dels centres educatius, tècnics/ques del 

municipi... 

Aquest treball ha de servir per il·lustrar, de forma general, el que veiem que més ens 

satisfà, en l’àmbit educatiu al territori, i què creiem que cal millorar. 

2. El passat 9 de febrer de 2018 es va fer, a l’Ajuntament, la segona reunió del grup 

motor per a l’elaboració de la diagnosi de Salt. En aquesta sessió la Laia ens va 

presentar l’esborrany de la diagnosi que inclou el buidatge de les diferents sessions 

participatives. 

 Què diuen les dades? 

 Què s’està fent? 

 Què diu la gent 

Quines serien les propostes per pensar-nos com a vila educadora, dins i fora de 

l’escola, a tots els espais de la vila, i a tots els nivells. 

On s’ha trobat una major dificultat és en poder recollir el nombre d’infants que fan 

activitats fora de l’escola, ja que no es pot tenir contacte amb totes les entitats i 

empreses. A la vegada algun infant potser participa en més d’una activitat i ens queda 

doblement registrat. Finalment es proposta fer una enquesta a tota la mainada 

escolaritzada a Salt de 5è a 4t d’ESO, fent-los preguntes relacionades amb el fora 

escola. 

La Laia ens llença unes propostes molt generals, per fer-nos un idea d’on hauríem 

d’arribar de forma conjunta com a poble. 



3 
 

Es proposa fer un Fòrum educatiu per difondre la feina feta i plantejar els primers 

reptes, el que s’anomena un desing thinking per finals d’abril 

3. En Lluís i en Francesc són les dues persones que tenim a l’assemblea que varen poder 

assistir a la jornada de l’adjunt al Síndic de Greuges, ens expliquen com va anar la 

jornada i quines propostes van sorgir per fer front a la segregació escolar. Moltes 

d’aquestes propostes, són les que es troben recollides a l’informe del Síndic de 

Greuges. 

Aquest mateix dia, es va acordar elaborar una sèrie de propostes per presentar de 

moment al Consell Municipal d’Educació de Girona. La MUCE (Marc Unitari Comunitat 

Educativa) és qui s’ha encarregat d’elaborar les propostes, la idea és poder-les 

deliberar amb els diferents actors per així poder-les  anar implementant de mica en 

mica. 

Ens han fet arribar el document a Salt’Educa perquè també el puguem utilitzar aquí a 

Salt fent les rectificacions que creiem oportunes. 

4. Comissió visites. En la convocatòria vàrem adjuntar el resum de la visita a Manlleu. En 

aquest municipi ens expliquen quines iniciatives han anat prenent per a la millora 

educativa del conjunt de la població. Ells també varen elaborar una diagnosi pel 

disseny d’un Pla educatiu de Ciutat, aquest els ha permès poder implementar algunes 

accions de forma integral. 

La pròxima visita Sant Adrià del Besós. 

Pel que fa a la comissió de formació com que no tenim part dels membres 

responsables, la deixem per un altre dia. 

 

5. La Taula d’educació política encara no s’ha trobat, està convocada pel dilluns de la 

setmana que ve. En Joan insisteix amb la necessitat que tots els grups polítics se sentin 

representats amb les propostes que  en sorgeixin, ja que si no serà molt difícil que sigui 

realment un pacte de municipi. 

Proposem esperar fins a la trobada de la taula política per l’educació i segons com vagi 

proposa la presentació d’una moció que vagi en aquest sentit. 

6. Pluja de propostes i d'accions que podrien combatre la segregació escolar i millorar 

l'èxit educatiu dels infants i joves del nostre municipi. 

Com ja es va anticipar a l’anterior ordre del dia es va preparar una dinàmica per poder 

anar anotant idees que podien millorar l’estat de l’educació a Salt. Aquesta proposta 
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es va fer pensant que s’havia d’abordar dins i fora de l’escola, també en curt, mitjà i 

llarg termini i si per endegar-les era competència municipal o supramunicipal. 

Es va demanar que ens centréssim sobretot en el curt i mitjà termini i que en tot cas 

més endavant tornaríem a recuperar la dinàmica. 

Aquest és el resum de les propostes que varen sortir. Hi va haver-hi més per l’àmbit 

escolar que el fora escola. 

Una de les propostes que va sortir és la de poder informar a les famílies sobre els 

rumors de l’escola pública, desmentir-los i posant de valor l’escola pública del 

municipi.. 
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COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

C
 U

 R
 T   T E R

M
 I N

 I 

Potenciar el coneixement de la diversitat dins la comunitat 

educativa, sobretot a secundària 

Repensar i renovar els òrgans de participació com el Consell 

escolar 

Adscripcions Esc. Bressol- primària. Discriminació positiva per 

aquelles famílies que volen triar pública 

Tríptic informatiu dirigit a les famílies amb infant de 2 anys 

encarat a la jornada portes obertes i preinscripció primària 

Visió educació 360º 

Fer pinya i implicar partits polítics de govern i de l’oposició, 

comunitat educativa i entitats educatives 

M
 I T J À

   T E R
 M

 I N
 I 

Treballar la continuïtat primària secundària. Projectes 

compartits 

Mesures per frenar la caiguda de demanda a les Esc. Bessol. 

Accés més flexible. 

Valorar la gratuïtat dels menjadors 

Reforçar l’oficina de matriculació i la gestió de la incorporació 

tardana 

COMPETÈNCIA SUPRAMUNICIPAL 

M
 I T J À

   T E R
 M

 I 

N
 I 

Detecció anticipada dels casos de NEE de 0-2 

Un 4t institut de secundària per la forta demanda i per una 

bona gestió primària secundària. 

Repensar horaris i condicions de menjador a secundària. 

Replantejar la jornada intensiva. 

 COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

À
M

B
IT FO

R
A

 

ESC
O

LA
 

 

   T.  M
ITJÀ

 

Incentivar i potenciar les entitats de lleure 

Conscienciar la població sobre les potencialitats que te la 

nostra població diversa 

Casals d’estiu inclusius una responsabilitat de territori. 
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7. Torn obert de paraula  

Com que sembla que això del díptic te acceptació i és una acció que ha de ser 

imminent es forma una comissió per tirar-la endavant. En aquesta primera fase, seran 

les representants de les AMPAS qui la lideraran per després compartir-la. 

 

Acords: 

1. S’acorda data de la coordinadora d’AMPA pel 21 de febrer de 2018 a les 15.15h a 

l’escola Santaló 

2. Cris Sibina, serà la persona encarregada de contactar amb la direcció o la seva AMPA, 

per veure si és possible fer la reunió en el seu centre educatiu 

 La propera sessió queda convocada pel  dijous  15 de febrer a les 19.00h al Teler de 

l’Ateneu Popular de Salt a la Coma Cros. 

 

Pels assistents, signen aquesta acta. 


