ACTA CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MANLLEU
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Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Curs 2014-2015
Pla Educatiu d’Entorn
Model Manlleu
Dies de lliure elecció curs 2014-2015
Projectes de servei d’educació
Torn obert de paraula

DIRECTOR COL·LEGI LA SALLE
REPRESENTANT AMPA SECCIÓ D’INSTITUT
REPRESENTANT ESCOLA BRESSOL SOL-SOLET
REPRESENTANT ADM. I SER. COL·LEGI EL CARME-VEDRUNA
REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA PUIG AGUT
REGIDOR AJUNTAMENT
REGIDORA AJUNTAMENT
REGIDORA AJUNTAMENT

Desenvolupament de la sessió:
L’Àlex Garrido dóna la benvinguda a tothom.
Curs14-15
Explica que s’ha començat el curs amb menys alumnes i sembla que hi ha tendència a
l’estabilització. Al curs 13-14 vam començar P3 al voltant de 300 alumnes i aquest curs 1415, n’han començat uns 200, això ha comportat la desaparició de 2 “grups-bolets”, un a
Quatre Vents i l’altre a Pompeu Fabra.
Pel què fa a secundària, aquest curs és l’any de la consolidació de la Secció d’Institut la
Teuleria.
L’Àlex comenta que comencem el curs amb certes bones notícies, com són que pel Pla
Educatiu d’Entorn hi haurà una petita dotació, no és la quantitat que esperàvem, tanmateix
aquestes bona voluntat esperem que segueixi en els pròxims cursos escolars.
A les escoles concertades també hi ha uns diners pel què havia set el contracte programa.
Les escoles bressol estan contents amb la matrícula que han tingut. Pel què a l’aportació de
la Diputació per les ajudes a les escoles bressol, aquest curs no sabem quina serà.
L’Àlex presenta a Ferran Aguilera com a inspector d’educació de Manlleu i li agraeix la seva
assistència.
Beques de menjador.- A través del Consell Comarcal, s’ha fet una bona feina de cara el curs
14-15, ja que hi haurà una compactació total i absoluta, pels mes necessitats. S’estudiaran
les beques de menjador proposades per l’estiu ja que aquest any no hi va haver demanda.
Pla Educatiu d’Entorn
L’Àlex diu que aquí Manlleu, mai s’ha deixat de fer accions amb el PEE hi hagi hagut o no
dotació pressupostària. Aquest curs s’ha rebut una petita dotació i en principi ja s’ha destinat
una part per les auxiliars de P3.
Tallers Estudi Assistit.- Es comença a treballar i valorarà la possibilitat de fer-ho amb
alumnes de Cicles formatius .
L’Àlex Garrido comenta que s’està treballant amb l’orientació acadèmic-professional i la
Gemma Tobella explica que els educadors de carrer-Territori jove, fan seguiment dels
alumnes. També comenta que es continuen fent els convenis amb els centres de la Salle i de
l’Institut Antoni Pous.
Pla Català de l’Esport.- Continua en alguns centres, les ajudes són difícils d’aconseguir,
principalment pels requisits que demanen.
L’Àlex Garrido esmenta les activitats que es continuaran fent, com ara:
•
•
•
•
•
•

Aprentatge servei
Obertura de patis
Premis a l’excel·lència per alumnes de Batxillerat
Sardana a l’escola
Programa salut i escola juntament amb Benestar social i Medi ambient
Concurs de dibuix

L’Àlex Garrido explica que aquest mes de juliol, va haver-hi la segona trobada de Benestar
Social i Educació i passa la paraula a Marc Codina que forma part del grup motor perquè ho
expliqui.
En Marc Codina diu que és una xarxa on es troben diferents tècnics de la comunitat
educativa, Benestar social i Salut pública per posar en comú diferents problemàtiques i
s’intenta treballar-les.

L’objectiu final d’aquesta trobada va ser formar unes comissions de treball: Infants expulsats,
impacte de violència de gènere, ajudes de llibres, Acció comunitària.... A partir d’ara
s’organitzaran els grups que hauran de començar a treballar per si sols.
La senyora Montse Llorens demana si a l’escola d’Adults també se la podria convidar a
aquestes jornades, ja que a l’escola hi tenen els pares dels alumnes i aquests tenen moltes
dificultats per entendre les coses.
Model Manlleu
L’Àlex Garrido agraeix la presència del senyor Pere Dot, membre del grup Model Manlleu que
ens explicarà com s’han mogut. Diu que el model Manlleu neix el 1991 i entre d’altres coses
consisteix en fer un repartiment equitatiu a totes les escoles de Manlleu.
El senyor Pere Dot agraeix la invitació i explica que:
Som un grup de gent de Manlleu que ens diem Plataforma en defensa del model manlleu. Tal
i com està la situació sembla que aquest model pot estar en perill i si això passés hi hauria
més diferències . Model Manlleu, és un model de referència en la segregació escolar, en el
repartiment d’alumnes amb Necessitats Educatives Especials, bàsicament estrangers.
En aquest moment, tant escoles públiques com escoles concertades fan un gran treball
conjunt.
Estem convençuts que aquest model ha contribuït a la cohesió social i a la convivència, i per
tant a un millor rendiment escolar.
Estem preocupats per la desaparició del Contracte programa a les escoles concertades, ja
que això comporta que certs alumnes no puguin disposar de la sisena hora.
Les ajudes territorialitzades s’han acabat, no totes les escoles rebran les mateixes ajudes ,
tot això dit pel Departament d’ensenyament, i tard o d’hora això comportarà problemes al
model manlleu.
Proposen:
Obrir un debat a tota la comunitat educativa de Manlleu, a tota la població.
• Com a comunitat educativa hi hauria d’haver alguns punts que tots hauríem de
coincidir : Tots els alumnes han de tenir les mateixes hores de classe, l’economia no
pot condicionar la igualtat.
• S’ha de lluitar per l’excel·lència, s’ha de lluitar per l’exclusió social.
• L’escola ha de fomentar la igualtat d’oportunitats.
La senyora Isabel Osa, mare d’alumne del Puig Agut, demana si quan un alumne es
considerat de NEE, el seu germà també ho és. El senyor Ferran Aguilera respon que no
necessàriament ja que les situacions son canviants. La reserva de NEE depèn dels
municipis, normalment és de 2 però a Manlleu es fa una reserva diferent entre tot el cens, i
cada curs pot variar.
Tothom treballa en una mateixa direcció tot i que hi hagi coses que faci que no siguin un
model perfecte.
El senyor Josep Castejón, professor de l’escola Puig Agut comenta que ells no veuen un
alumne com a alumne immigrant si no com a nen. Ells treballen amb els nens, no amb el
cognoms.
La senyora Eva Font mare de la secció d’institut la Teuleria comenta que ells no arriben a la
ràtio d’alumnes per aula, però remarca que és un centre que està funcionant i funcionarà com
a institut de Manlleu. El senyor Ferran Aquilera diu a la secció d’institut la Teuleria que tenen
una gran responsabilitat, ja que tendeix a la normalització , s’ha de vendre be, és un centre
petit.
El senyor Jordi Codina, pare de l’escola Quatre vents explica que en el consell escolar del
centre es va convocar el senyor Pere Dot perquè expliqués el Model Manlleu i després de
reflexionar, vol dir que agraeix a tothom l’esforç que s’està fent. Sembla que vol anar cap a
una mateixa direcció i li agradaria que d’alguna manera es pogués formalitzar com una mena

de pacte que tothom hi estigués d’acord i d’aquesta manera potser es tindria més força a
l’hora de demanar recursos.
L’Àlex Garrido diu que el pacte ja existeix, si be no està formalitzat per escrit. També
comenta que des de l’ajuntament ja s’ha anat a parlar amb les altes instàncies
Dies de lliures elecció 2014-2015
L’Àlex comenta que els dies de lliure elecció ja s’han anat aprovant en els diferents Consells
Escolars dels centres i seran el 3 de novembre, el 5 de desembre, el 16 de febrer de 2015 i el
30 d’abril de 2015.

S’acaba la sessió a les 19.20h
Glòria Camps
Secretària

Àlex Garrido i Serra
Regidor d’educació
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