
ACTA CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MANLLEU 
Identificació de la sessió 
 
Data : 6 de març de 2017 
Horari : de 17.00 a 18.30 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu 

 
Assistents: 
 
ÀLEX  GARRIDO SERRA REGIDOR D’EDUCACIÓ 

NURIA FONT PUIG TÈCNICA D’EDUCACIÓ  

EMMA TERRADELLAS INSPECTORA D’ENSENYAMENT 

LLUÍS SÁNCHEZ SALA 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 

FERRAN  CRESPO ANGLADA DIRECTOR SECCIÓ INSTITUT LA TEULERIA 

NOÈLIA VALLEJO DIRECTORA SUPLENT ESCOLA BRESSOL ELS PICAROLS 

M.CARME COLLELL SALA DIRECTORA ESCOLA BRESSOL COLORS 

LAURA FONT RAFART REPRESENTANT ESCOLA EL CARME VEDRUNA 

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

JOSEP 
IGNASI 

SOLSONA TEHAS DIRECTOR COL·LEGI LA SALLE 

M.DOLORS COLLELL SURIÑACH REGIDORA AJUNTAMENT DE MANLLEU 

ALBERT GENERÓ PRAT REGIDOR AJUNTAMENT DE MANLLEU 

MAITE  GALLIFA COMPANY REGIDORA  AJUNTAMENT DE MANLLEU 

JOANA 
LLUISA 

GONZALEZ PINTO REPRESENTANT AMPA ESCOLA PUIG AGUT 

  REPRESENTANT AMPA ESCOLA QUATRE VENTS 

DOLORS ALCOLEA REPRESENTANT AMPA ESCOLA CASALS GRÀCIA 

LAIA SITJÀ REPRESENTANT AMPA ESCOLA CASALS GRÀCIA 

MARGARITA PADRÓS FERRER REPRESENTANT AMPA LA SALLE 

DAVID  SERRABASSA REPRESENTANT AMPA ESCOLA POMPEU FABRA 

IMMA  FREIXANET REPRESENTANT AMPA INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

MERCÈ CARRERA REPRESENTANT AMPA INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

  REPRESENTANT PROFESSORAT INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

M.DOLORS VALLBONA JUFRÉ REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA PUIG AGUT 

  REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA POMPEU FABRA 

JOSEFINA CASACUBERTA RAMIREZ REPRESENTANT PROFESSORAT SECCIÓ D’INSTITUT 

PILAR SERRA REPRESENTANT PROFESSORAT CASALS GRÀCIA 

VICENÇ DEVESA REPRESENTANT PROFESSORAT COL·LEGI LA SALLE 

  REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA QUATRE VENTS 

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

LLUC SITJÀ MORETA REPRESENTANT ALUMNES ESCOLA CASALS GRÀCIA 

NÚRIA MITJAVILA REPRESENTANT ALUMNES INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

OMAYMA ZARIOUH REPRESENTANT ALUMNES SECCIÓ INSTITUT DEL TER 

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

   

MIQUEL CASANOVAS REPRESENTANT PEC 

DAVID  OSA REPRESENTANT PEC 

JORDI CODINA REPRESENTANT PEC 

  REPRESENTANT PEC 



Ordre del dia: 
 
 

1. Curs 2016-2017 
2. Pla Educatiu d’Entorn  
3. PEC 
4. Altres projectes: XIAM, Invulnerables 
5. Torn obert de paraula 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
L’Àlex Garrido dóna la benvinguda a tothom.  
Comenta que el punt dos de l’ordre del dia passarà a ser el 4t a petició de la inspectora del 
Departament d’Ensenyament que arribarà una mica tard i volia estar present en el punt del 
Pla Educatiu d’Entorn. 
Explica que el Consell Escolar Municipal, normalment es convoca a principi de curs , però 
enguany arran del treball del PEC, va semblar primer prioritzar el treball del PEC i així avui es 
podria explicar el projecte. 
Diu també que a la sala hi ha persones que no estaven convocades pel Consell Escolar 
Municipal, sinó que formen part del PEC i han vingut a explicar el projecte. 
 
Curs 16-17 
 
Repassem les dades del curs on podem veure dades significatives i que marquen el futur. 
Precisament aquest setmana hi ha una trobada amb el Departament d’Ensenyament en el 
marc de la Taula de Planificació, on es decidia la oferta pel proper curs 17-18. 
 
El total d’alumnes de primària i secundària és de 2959 alumnes, 2059 a primària i 900 a 
secundària. 
 
A P3 van començar 171 alumnes, fa 3 anys eren 305. Aquest fet ha provocat que algun 
centre hagi renunciat a alguna línia. Segurament pel curs 17-18 sortirem amb una oferta 
similar. 
 
A secundària també s’observa un canvi important de tendència  i podem veure com en uns 
anys la necessitat d’aules de secundària augmenta considerablement.  
 
Pel què fa a les Escoles Bressol, els alumnes que han començat el curs a Colors són un total 
de 70 i a Els Picarols en són 81. Aquestes dades són canviants perquè al llarg del curs es 
van incorporant alumnes. De totes maneres hi ha hagut un augment de l’escolarització. 
 
 
Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) 
 
L’Àlex Garrido diu que abans d’abordar aquest tema, vol fer un agraïment a tota la 
ciutadania, així com també a tècnica encarregada de liderar el projecte la Núria Font, pel 
treball que estan duent a terme. 
Arran de la primera jornada que va tenir lloc el més d’abril de l’any passat, es va crear un 
grup motor, una comissió política i un grup impulsor amb 4 grups de treball. 
S’havia parlat que el més d’abril hi hauria la segona trobada i inclús ja hi havia la data, si bé 
com que els grups de treball encara estan treballant, es traslladarà a finals de maig i en la 
data que s’havia de celebrar el segon fòrum es farà una jornada dedicada a les aliances 
educatives. 
L’Àlex passa la paraula a la Dolors Collell la qual s’afegeix als agraïments abans esmentats 
per l’Àlex. 
La Dolors comenta que gràcies a l’ajuda econòmica i tècnica de la Diputació de Barcelona es 
pot anar treballant. El PEC no és un projecte que comença i acaba, si no que ha de ser un 
projecte viu, que vetlli per la cohesió social i que en definitiva és projecte de ciutat educadora. 
 



La Núria Font comenta que arran del I Forum del PEC en van sorgir 4 grups: 
 

 Escola 

 Fora Escola 

 Educació de persones adultes 

 Ciutat Educa. 
 

Cada grup explicarà el projecte que van decidir portar a terme. 
 
Comença en David Osa explicant el Grup Escola.-  el què intentarem és millorar la cohesió 
social  i superar la segregació escolar que de tots és coneguda que hi ha en algun centre 
escolar de Manlleu, per aquest motiu és vol posar un especial èmfasi en ajudar a l’escola 
Puig Agut. Hi ha experiències positives a altres llocs de projectes tipus MAGNET o TANDEM 
en els quals  es vincula alguna institució científica o cultural amb una escola, com ha fet 
l’Institut del Ter amb el Museu del Ter. Havíem pensat que es podria crear un lligam entre 
l’Escola de Música i l’Escola Puig Agut, de manera que tots dos en sortirien beneficiats, 
l’Escola de Música podria utilitzar els espais de l’Escola Puig Agut i els alumnes de l’Escola 
Puig Agut podrien aprendre música dins l’horari escolar. 
Es començaria amb alumnes de P3-P4 i 3r i 34t de primària. La idea és que els alumnes 
d’aquesta escola tinguin la possibilitat d’aconseguir el grau elemental de música en acabar 
6è i dintre de l’horari escolar. L’objectiu final és que el Puig-Agut esdevingui una escola 
atractiva per tot tipus de famílies de Manlleu i arribi a tenir un alumnat heterogeni com les 
altres escoles. 
 
En Miquel Casanovas explica el projecte del grup la ciutat educa.- En Miquel comença dient 
que l’objectiu és treballar la sensibilització per conviure en la diferència. Reconeixem que 
hem fet moltes actuacions a Manlleu en aquest sentit, però que no hem aconseguit el que 
preteníem. El grup va conèixer diferents experiències i la que més ens va agradar va ser una 
que s’anomena VINCLES, es tracta de 5 sessions de 2 hores mitjançant dinàmiques de grup, 
que es faran els dijous a la tarda de 18.00 a 20.00h i encara s’hi pot apuntar gent fins a un 
màxim de 30 persones. Es tracta de reconèixer l’altre i el fet tots tenim alguna cosa per 
aportar. El taller és vivencial i pretén que les persones s’apropin i es coneguin, tot trencant 
els prejudicis que tots tenim, mitjançant jocs i l’expressió artística. La Núria Font comenta que 
és obert a tothom però que es vol convidar especialment a les AMPA, ja que després 
d’aquest taller hi haurà una formació adreçada a membres d’entitats que vulguin emprendre 
accions en aquesta línia dintre del seu àmbit d’actuació. 
 
La Núria Font comenta les activitats previstes pel grup Fora Escola.- S’han previst dues 
activitats: 
 

 Taller de cuina.- dirigit als alumnes de 4t i 5è de primària per totes les escoles de 
Manlleu conjuntament. Es portarien a terme a l’aula de cuina del Mercat Municipal en 
horari extraescolar el tercer trimestre d’aquest curs. Aquests tallers serviran de prova 
pilot dintre d’un projecte més ampli, la integració de les activitats extraescolars. 

 Catàleg conjunt de totes les activitats extraescolars de les escoles de Manlleu, de 
manera que els alumnes poguessin participar de qualsevol activitat independentment 
de l’escola que estiguessin matriculats. 

 
Pel que fa al grup Educació de persones adultes.-  La Núria Font comenta que el projecte 
consisteix a treballar una alfabetització efectiva/afectiva amb l’ajuda de tota la comunitat, 
introduint a l’escola d’adults la metodologia de l’aprenentatge servei. El projecte ja s’ha 
presentat a l’escola d’adults i ara falta acabar de concretar com es començarà i amb quines 
entitats de Manlleu es comptarà. 
 
 
Pla Educatiu d’Entorn 
 
L’Àlex explica els projectes que es prioritzen tot i les retallades pressupostàries pel PEE: 
 



Tallers de suport a la tasca escolar.- Aquest curs comptem amb 14 grups de primària i 
secundària. La regidora Dolors Collell afegeix que també hi ha el projecte Enxaneta i reforç, 
dintre del programa Invulnerables, de La Caixa. 
 
Auxiliars de P3.- Donen suport als alumnes que s’incorporen per primera vegada a l’escola. 
 
Comenta diferents activitats que es porten a terme: 
 

 Pla Català de l’Esport 
 Xarxampa 
 Concurs de dibuix i sardana a l’escola 
 Rodajocs 
 Patis oberts al Puig Agut 
 ClaveXXI.- hi participen 3 corals : La coral del Mercat, la del Carme i la de la Secció 

d’Institut del Ter 
 Lecxit 
 XIAM 
 Prevenció d’absentisme.- S’està treballant en un nou protocol amb el suport tècnic de 

la Diputació de Barcelona-. 
 Orientació acadèmic-laboral 
 Acompanyament post-obligatori 
 Oficina Municipal d’Escolarització 
 Casals Lingüístics 
 Horts escolar 
 Taller de teatre a les escoles 
 Premis i Beques per alumnes de Batxillerat 
 Aprenentatge Servei 
 La Ràdio i l’Escola 
 Les AMPA amb la Marató de TV3 
 Projecte Vora Ter 

 
L’Àlex passa la paraula a l’Emma Terradellas inspectora d’educació, la qual manifesta que 
amb la poca dotació que hi ha pel PEE a la ciutat de Manlleu es fan moltes actuacions. 
 
Altres projectes 
 
L’Àlex Garrido comenta que Manlleu també participa en un programa pilot de la Diputació, 
anomenat Educació a Temps Complet, dintre del qual desenvoluparem diferents projectes: 
  

 Patis oberts.- De moment només hi ha el de l’escola Puig- Agut, però no es descarta 
la possibilitat d’obrir-ne d’altres. 

 Biblioteca escolar.- Es mirarà d’obrir la Biblioteca d’alguna escola perquè la puguin 
utilitzar a més dels alumnes, la gent del barri. 

 Tal i com ja s’ha parlat anteriorment, es c crearà un document conjunt de totes les 
escoles que aglutinarà totes les activitats extraescolars que es porten a terme. 

 Clavé XII.- Aquí hi participen les diferents corals infantil de Manlleu, la del Mercat, la 
del Carme i la de la Secció d’Institut del Ter. 

 
L’Ajuntament també s’ha compromès amb el programa Escola Nova 21: 
 

 Programa Escola Nova 21.- Manlleu s’ha adherit a aquest projecte l’objectiu del 
qual és acompanyar les escoles per fer innovació educativa cap al marc d’escola 
avançada. L’ajuntament liderarà la xarxa territorial d’Osona nord de l’Escola Nova 21, 
formada per les escoles Casals-Gràcia, Puig-Agut i Institut Antoni Pous de Manlleu, 
així com també l’Escola Rocaprevera i Marta Mata de Torelló. Aquestes són les 
escoles que voluntàriament s’han adherit al programa, la qual cosa no vol dir que la 
resta d’escoles no facin innovació, que ens consta que sí. 
 



L’Àlex Garrido passa la paraula a la regidora Maite Gallifa, que explica que per fomentar el 
valor democràtic dels infants i perquè aprenguin el funcionament de l’administració, es vol 
crear un Consell Municipal dels Infants: 
  

 Consell Municipal dels infants.- aquest consell estarà format per diferents alumnes 
d’entre 10 i 12 anys de totes les escoles, els quals seran escollits pels seus 
companys democràticament. El pressupost que es destinarà seran com a màxim 
5000 € i serà el mateix Consell que decidirà amb què se’ls volen gastar.  

 Invulnerables.- La Dolors Collell comenta que l’objectiu del programa és posar el 
focus en aquells infants que poden estar en risc d’exclusió, intentant fer un treball 
conjunt amb les famílies perquè amb aquest suport puguin tirar endavant. Actualment 
s’està treballant amb 50 famílies en l’àmbit de fora escola, ajudant-los a fer els 
deures, sempre implicant a les famílies. És un programa de La Caixa Pro Infància, 
amb implicació també de la Fundació del Barça i la Fundació Rosa Oriol (liderada per 
Lucía Caram). A Manlleu, l’entitat que porta a terme el programa és la Fundació 
Projecte i Vida. En aquest moment estan buscant la implicació d’agents per poder 
ampliar la cartera de serveis (escoles d’idiomes, òptiques, dentistes... 
Aquest projecte va lligat amb la XIAM, Xarxa d’infància i adolescència de Manlleu, de 
treball conjunt entre centres educatius, salut i l’ajuntament. Aquest curs estan en 
marxa tres grups de treball:  

 Programari per compartir informació entre els membres de les comissions 
socials (escoles, salut i serveis socials). 

 Actualització del protocol d’absentisme. 

 Catàleg de recursos locals per a la infància i l’adolescència. 
 
Torn obert de paraula 
 
 
La Montse Boix directora de l’Escola d’Adults, demana si a nivell de ciutat s’ha pensat mai en 
la possibilitat que a Manlleu també es poguessin fer les proves d’accés dels Cicles Formatius 
de Grau Mitjà. Creu que com a mínim les assignatura comunes sí que es podrien fer aquí. 
L’Àlex Garrido li respon que s’ho anota per demanar-ho al Departament d’Ensenyament. 
 
La Laura Rafart representant de l’Escola Carme Vedruna demana el número d’alumnes que 
hi ha per començar P3 el curs 17-18. L’Àlex li respon que ens movem al voltant dels mateixos 
números que el curs 16-17, uns 180 alumnes. 
 
La Mercè Carrera, representant dels pares i mares de l’institut Antoni Pous diu que ha quedat 
impressionada de tots els projectes que es fan a Manlleu i sobretot de la participació tant alta 
que hi ha amb el PEC. Demana que es vetlli perquè no es mori aquest projecte, ja que a 
vegades quan fa un temps que funcionen les coses, es van morint a poc a poc. 
 
L’Àlex comenta que el fet que moltes persones donem importància a l’educació com a eina 
integradora, fa que hi hagi aquest alt grau de participació. 
 
La Dolors Collell informa que no només s’ha tingut un acompanyament econòmic sinó també 
tècnic de la Diputació i així ha servit i serveix per fer un pas endavant amb el PEC. 
 
En Ferran Crespo director de la Secció d’Institut del Ter diu que és molt bona notícia que 
l’Escola Puig Agut pugui iniciar el projecte TANDEM i demana que se’ls hi doni el màxim 
suport. 
 
Demana a l’ajuntament que demani al Departament d’Ensenyament un edifici nou per 
l’Institut del Ter, ja que de tots es sabut que en els propers anys hi haurà un augment 
considerable d’alumnes a secundària i a Manlleu hi fa falta. 
 
Un altre punt que comenta en Ferran, és que els directors dels centres es troben cada 
vegada més en situacions de difícil solució i demanen que Benestar Social no actuï de 
manera imparcial, sinó que s’alineï amb el centre; demana més protecció pel centre. Fa una 
crítica a Benestar social a l’actuació que han fet amb l’últim cas que han tingut, ja que no li ha 



semblat correcte. Diu que els casos que es parlen a les comissions socials, moltes vegades 
no s’acaben resolent. 
 
L’Àlex respon i diu que pel què fa al projecte TANDEM de l’Escola Puig Agut es donarà el 
màxim suport. 
 
Pel què fa a l’edifici diu que tant el voleu vosaltres com nosaltres. Diu que com a Ajuntament 
ja es va avançar una part de les obres al Departament d’Ensenyament i encara no ens han 
retornat res, per tant creiem que ens mereixem un tracte prioritari. Hem demanat a la 
Consellera d’educació que vingui a fer una visita a Manlleu per explicar-li la situació. 
 
L’Àlex passa la paraula a la Dolors Collell per al·lusions. La Dolors diu que està d’acord amb 
en Ferran que, d’uns 10 anys cap a aquí les coses han canviat molt i creu que hi hauria 
d’haver un coneixement mutu de la feina de cadascú per poder treballar conjuntament i 
millor. Agraeix que se li comuniqui quan les coses no s’han fet bé perquè així es podran 
millorar. També afegeix que mirat des de dintre, també s’ha de tenir en compte que hi ha molt 
bones professionals. 
 
La Marga Padrós representant dels pares de La Salle diu que li agrada molt la idea del 
Consell municipal dels infants, però demana si seria possible allargar la franja d’edat a als 
alumnes de secundària. La regidora Maite Gallifa diu que no hi ha res tancat i que es 
valorarà. 
 
 
S’acaba la sessió a les 18.45h 
 
 
Glòria Camps                                                                     Àlex Garrido i Serra  
Secretària             Regidor d’educació    - 


