
ACTA CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MANLLEU 
Identificació de la sessió 
 
Data : 30 d’octubre de 2017 
Horari : a les 17.30h 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu 

 
Assistents: 
 
 

 
S’excusen 
 
EMMA   TERRADELLAS  INSPECTORA DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
DAVID  BOSCH PETIT  REPRESENTANT PARES I MARES VEDRUNA MANLLEU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTA ALSINA TEIXIDÓ REGIDORA D’EDUCACIÓ 

NURIA FONT PUIG TÈCNICA D’EDUCACIÓ  

BETLEM PARES CUADRAS CAP ÀREA SERVEIS PERSONALS 

ROSA ESPADAMALA DIRECTOR ESCOLA PUIG AGUT 

MARC CODINA PUIGDEVALL DIRECTOR CASALS GRÀCIA 

MATILDE OLMO ZAPATA DIRECTORA ESCOLA QUATRE VENTS 

LOURDES  AREÑAS ESQUERRÀ DIRECTORA ESCOLA POMPEU FABRA 

LLUIS MONTEIS CATOT DIRECTOR IES ANTONI POUS 

TRINI MONTERO DIRECTORA INSTITUT DEL TER 

PEP SERDÀ REPRESENTANT ESCOLA MÚSICA MANLLEU 

NOÈLIA VALLEJO REPRESENTANT ESCOLA BRESSOL ELS PICAROLS 

M.CARME COLLELL SALA DIRECTORA ESCOLA BRESSOL COLORS 

JORDI ROSANES CLOS DIRECTOR VEDRUNA MANLLEU 

MONTSE BOIX VILARÓ  DIRECTORA CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MARTÍ I POL 

JOSEP 
IGNASI 

SOLSONA TEHAS DIRECTOR COL·LEGI LA SALLE 

MIQUEL GAY REGIDOR AJUNTAMENT DE MANLLEU 

MAITE  GALLIFA COMPANY REGIDORA  AJUNTAMENT DE MANLLEU 

ANNA TEIXIDÓ REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA POMPEU FABRA 

PILAR SERRA REPRESENTANT PROFESSORAT CASALS GRÀCIA 

VICENÇ DEVESA REPRESENTANT PROFESSORAT COL·LEGI LA SALLE 

JORDI SURINYACH REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA QUATRE VENTS 

LAURA FONT RAFART REPRESENTANT PROFESSORAT VEDRUNA MANLLEU 

M.ROSA CASALS REPRESENTANT ADM. I SER. ESCOLA CASALS GRÀCIA 

RUTH POLO GALLARIN REPRESENTANT ADM. I SER. ESCOLA POMPEU FABRA 

LLUC SITJÀ MORETA REPRESENTANT ALUMNES ESCOLA CASALS GRÀCIA 

POL POUS REPRESENTANT ALUMNES ESCOLA CASALS GRÀCIA 

OMAYMA ZARIOUH REPRESENTANT ALUMNES SECCIÓ INSTITUT DEL TER 

FADOUA ASSANHAJI CHILAH REPRESENTANT ALUMNES LA SALLE 

  REPRESENTANT PEC 



Ordre del dia: 
 
 

1. Valoració dels canvis en la presència policial a les entrades i sortides de les 
escoles 

2. Seguiment dels diferents projectes en curs 
3. Torn obert de paraula 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
La Marta Alsina dóna la benvinguda a tothom.  
 
Valoració dels canvis en la presència policial a les entrades i sortides de les escoles 
 
La Marta passa la paraula a Jesús Calvo sots inspector de la policia local. En Jesús comença 
explicant que els objectius de la policia envers a la vigilància de les escoles no han canviat, si 
bé , arran dels atemptats de Barcelona el nivell d’alerta es va apujar a 4 reforçat, amb això, 
els agents sempre han d’anar de dos en dos a l’hora de cobrir les escoles. Si prioritzem per 
ordre de perillositat, comenta que el Quatre Vents serà el primer, el Pompeu Fabra el segon, 
el Vedruna Manlleu tercer, el quart el Puig Agut i el cinquè Casals Gràcia. 
Explica que com a màxim es poden cobrir 3 escoles i que es compromet a que els policies de 
proximitat passin per les escoles per explicar les diferents propostes de vigilància d’acord 
amb els recursos que tenen. Si es veu la necessitat de fer rotació  a totes les escoles per 
igual, estem disposats a parlar-ne sempre dins els recursos. 
 
La Rosa Espadamala de l’escola Puig Agut, diu que ja entén que hi ha les recursos que hi 
ha, però ara amb el canvi de sentit dels carrers del voltant de l’escola, hi ha més trànsit i els 
cotxes van més ràpid. Demana que es tanqui 5 minuts abans. 
 
En Jordi Rosanes de Vedruna Manlleu, diu que li agradaria que els policies de proximitat 
passessin per la seva escola. 
 
La Trini Montero de l’Institut del Ter diu que la vigilància a les 8.00 del matí no seria 
necessària, però si al migdia  perquè hi ha nanos que vénen d’altres escoles. 
 
En Marc Codina de Casals Gràcia, diu que estaria bé que els policies passessin per totes les 
escoles i acabessin de decidir el què fa falta a cada escola. També demana si seria possible 
passar almenys un cop a la setmana per cada escola i si es veu alguna infracció, s’avisi a les 
famílies. 
 
En Jesús comenta que s’estudiaran mesures alternatives i es redissenyaran prioritats. 
 
 
Seguiment dels diferents projectes en curs 
 
Comencem fent un repàs del PEC. La Núria Font comenta que els dimecres al vespre es 
reuneix el grup impulsor, en l’última reunió que van tenir, es va proposar que en pogués 
formar part, persones representants d’entitats, per aquest motiu convidar a qui hi vulgui 
assistir. 
A part del grup impulsor hi ha també els 4 grups de treball (Escola, Fora Escola, Educació de 
persones adultes, Ciutat Educa), que es reuneixen en paral·lel. 
S’està pensant en crear un espai nou, en el que hi puguin participar les escoles. Les trobades 
serien periòdiques, un cop al més i es farien els migdies, amb una mica de dinar, en definitiva 
un espai de debat entre escoles, famílies, diferents agents. El què es troba a faltar, és un 
espai de debat entre docents, ciutadania. La idea és que cada centre nomeni un 
representant. 
 
En Josep Solsona de La Salle diu que de 13.00 a 15.00 a secundària no aniria gaire bé. 
La Núria Font diu que primer miraran com ho fan a Torelló i després proposaran. 
En Marc Codina demana si és un espai de directors o del professorat en general, la Núria 
respon que es podrien fer els dos. 
 



En Lluís Monteis diu que quan va començar se’ls va convidar com a ciutadans i ell creu que 
és diferent anar-hi com a ciutadà, que com a director. 
 
 
Altres projectes 
 
Parlem del catàleg d’activitats extraescolar que s’ha editat aquest curs 2017/2018, 
conjuntament amb totes les escoles de Manlleu. Encara falta fer la valoració i mirar com ho 
seguim treballant per millorar-ho. 
 
La Trini Montero, comenta que ha costat molt poder aconseguir un mínim d’alumnes per 
poder fer l’activitat. Proposa que es podrien fer lliguetes internes entre escoles 
 
La Rosa Espadamala diu que tot i que ha costa molt, estan molt contents. De totes maneres 
remarca el preu de les activitats, que encara és massa alt per segons quines famílies. 
 
La Núria Font diu  que des del Consell Comarcal s’estan movent coses, hi ha projectes per 
potenciar l’esport en el lleure a les escoles. 
 
 
Aliança educativa.- La Núria explica l’aliança educativa que s’ha creat aquest curs entre 
l’escola de música de Manlleu i l’escola Puig-Agut, que es concreta en que els nens i nenes 
de P3-P4 i P5 fan Cant Coral i llenguatge musical, dins l’horari escolar i els nens de primer i 
segon de primària fan una extraescolar de cant coral un dia a la setmana. 
La Rosa Espadamala diu que l’acollida entre les famílies ha set molt bona, i pels nostres 
alumnes és una gran oportunitat. 
 
Projecte Magnet - La Núria Font diu que han presentat el projecte l’Institut del Ter i l’escola 
Puig Agut. 
 
Vincles per la diversitat.- S’està fent una formació a AMPA, i entitats per incorporar la mirada 
de la diversitat en les accions que es porten a terme. 
 
Formació de persones adultes.- va avançant el projecte Alfabetització afectiva/efectiva, que 
consisteix en què les persones que s’alfabetitzen a l’escola d’adults facin un servei a una 
entitat, a fi d’ampliar la seva xarxa social i tenir un entorn on practicar el català oral i així 
afavorir també el progrés a l’aula. 
 
Projecte invulnerables.- Un projecte de la Caixa on es seleccionen un número de famílies al 
llindar de la pobresa i se’ls hi ofereixen recursos tant pels nens com pels adults. A Manlleu 
s’hi ha acollit 74 famílies (entre Casals d’estiu, Casal de futbol, grups de reforç...) 
 
Grups de reforç.- a l’Institut Antoni Pous, i a l’Institut del Ter, La Salle , Casals Gràcia i 
Vedruna, reforç escolar dins el programa Invulnerables (projecte Enxaneta i altres grups), 
que es complementa amb els TSTE. 
 
Beques. - Des de Benestar Social s’intentarà que tots els nens i nenes de les famílies que 
estan a Invulnerables puguin ser becats per fer extraescolars de les escoles. 
 
Torn obert de paraula 
 
La Laura Font de l’escola Vedruna Manlleu demana si les auxiliars de P3 podran continuar 
fins a final de curs. La Núria respon que si, que l’assegurança cobreix tot el curs. 
 
En Josep Solsona de La Salle, comenta que el TSTE es durà a terme amb voluntaris de 
Càritas .  
 
S’acaba la sessió a les 18.45h 
 
Glòria Camps                                                                     Marta Alsina Teixidó 
Secretària                             Regidora d’educació     


