
ACTA CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE MANLLEU 
Identificació de la sessió 
 
Data : 28 d’octubre de 2015 
Horari : de 17.30 a 18.30 
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Manlleu 
 
 
Assistents: 
 
ÀLEX  GARRIDO SERRA REGIDOR D’EDUCACIÓ 

BETLEM PARES COORDINADORA ÀREA SERVEI A LES PERSONES I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

NURIA FONT PUIG TÈCNICA D’EDUCACIÓ  

EMMA TERRADELLAS INSPECTORA D’ENSENYAMENT 

JOSEP CASTEJON REPRESENTANT 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 

ELISABET TORRENTS DIRECTORA ESCOLA BRESSOL ELS PICAROLS 

M.CARME COLLELL SALA DIRECTORA ESCOLA BRESSOL COLORS 

CRISTINA OLMEDO REPRESENTANT ESCOLA EL CARME VEDRUNA 

MONTSE LLORENS  DIRECTORA CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS MARTÍ I POL 

JOSEP IGNASI SOLSONA TEHAS DIRECTOR COL·LEGI LA SALLE 

ISABEL  OSA REPRESENTANT AMPA ESCOLA PUIG AGUT 

JORDI BUSOMS REPRESENTANT AMPA ESCOLA QUATRE VENTS 

DAVID SERRABASSA REPRESENTANT AMPA ESCOLA POMPEU FABRA 

FRANCESC BALLESTEROS REPRESENTANT AMPA INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

NURIA COMA REPRESENTANT AMPA INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

DAVID MARCH REPRESENTANT PROFESSORAT INSTITUT ANTONI POUS I ARGILA 

ANNA TEIXIDÓ REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA POMPEU FABRA 

TRINIDAD MONTERO BLANCO REPRESENTANT PROFESSORAT SECCIÓ D’INSTITUT 

PILAR SERRA REPRESENTANT PROFESSORAT CASALS GRÀCIA 

VICENÇ  DEVESA REPRESENTANT PROFESSORAT COL·LEGI LA SALLE 
MONTSE GARCIA REPRESENTANT PROFESSORAT ESCOLA QUATRE VENTS 
M. ROSA CASALS REPRESENTANT ADM. I SER. ESCOLA CASALS GRÀCIA 
IRENE  BALLART REPRESENTANT ALUMNES ESCOLA CASALS GRÀCIA 

CLAUDIA  MOLAS REPRESENTANT ALUMNES INSTITUT ANTONI POUS IA RGILA 

OLGA FRESNEDA REPRESENTANT ADM.I SER. INSTITUT ANTONI POUS I  ARGILA 

M.DOLORS  COLLELL REGIDORA AJUNTAMENT 

ALBERT GENERÓ PRAT REGIDOR AJUNTAMENT 

MIQUEL  GAY REGIDOR AJUNTAMENT 

MAITE  GALLIFA REGIDORA AJUNTAMENT 

 
Ordre del dia: 
 
 

1. Curs 2015-2016 
2. Pla Educatiu d’Entorn  
3. Dies de lliure elecció curs 2015-2016 
4. Projectes de servei d’educació 
5. Torn obert de paraula 
 
 



 
 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 
L’Àlex Garrido dóna la benvinguda a tothom. Explica que el Consell Escolar Municipal es 
convoca un cop durant el curs, i que si hi hagués algun cas d’urgència se’n podria convocar 
algun altre. 
 
Curs 15-16 
 
Explica que s’ha començat el curs amb normalitat i amb els mateixos grups que el curs 
anterior.  
L’Àlex diu que el total d’alumnes de Manlleu pel curs 15-16 és de 2989, 213 han començat a 
P3 i 231 a 1r d’ESO. 
Diu que el primer dia de curs vam tenir la senyora Laura Borràs com a ponent  i va ser un èxit  
i tothom va estar encantat. Tot i que l’horari era fora de l’horari escolar, hi va haver molta 
assistència. Fent la conferència en aquest horari s’obria a les famílies. 
 
Pla Educatiu d’Entorn 
 
L’Àlex explica que es continuaran fent accions del PEE, tals com: 
 
Auxiliars de P3.- En principi se’ls hi va dir que seria pels primers 15 dies d’escola i n’hi ha 
hagut algunes que han continuat durant tot el mes. Aquestes auxiliars donen suport als 
alumnes que s’incorporen per primera vegada a l’escola. 
 
Tallers de suport a la tasca escolar.- Aquesta activitat es fa amb persones voluntàries, per 
aquest motiu no es pot donar tota la continuïtat que voldríem.  
 
L’Àlex passa la paraula al a Betlem Pares. 
 
La Betlem comenta que a Manlleu, es creu molt amb el PEE i això queda palès amb totes les 
activitats que es porten a terme. 
 
Cal destacar:  
 
Catàleg de l’oferta educativa.- Aquest catàleg es presenta a l’abril perquè els centres 
escolars puguin programar les activitats del curs següent.  
 
Clavé XXI.- Un projecte on hi participen corals socials. Aquest curs hi haurà corals de Mataró 
i de Manlleu com a 2 úniques ciutats fora de Barcelona. Aquest projecte acaba amb un 
concert al Palau de la Música Catalana . 
 
XIAM.- En Marc Codina explica que ja s’ha constituït oficialment el XIAM i que ara ja es podrà 
començar a treballar amb diferents comissions. 
 
L’Àlex explica que a partir d’ara la Núria Font passa a ser la tècnica d’educació  i li dona la 
benvinguda així com també a la Emma Terradellas nova inspectora d’educació. 
 
Pel què fa a la matrícula a les escoles bressol municipals, ha anat molt be després d’anys de 
dificultats i enguany es manté la bona ocupació. 
 
A l’Escola d’Adults s’ha començat amb normalitat. La Montse Llorens explica que com a 
novetat aquest curs es fa la GESO totalment presencial i a més l’escola és centre de suport a 
la IOC (institut obert de Catalunya). 
 
 
 
 



 
 
 
Dies de lliure elecció curs 2015-2016 

 
L’Àlex comenta que els dies de lliure elecció ja s’han anat aprovant en els diferents Consells 
Escolars dels centres i seran el 30 d’octubre, 7 de desembre, 8 de febrer, 29 d’abril, 13 de 
maig. Aquest curs n’hi ha un de mes perquè hi ha la festa de la segona pasqua que serà 
festa a tot Catalunya. Tots els dies son consensuats però hi haurà escoles que el dia 8 de 
febrer no el faran i el passaran el 8 de gener. 
 
 
Projectes de serveis d’educació curs 15-16 
 
Àlex explica que tant ell com la Dolors Collell volen un Projecte Educatiu de Ciutat i ja han 
parlat amb la Diputació de Barcelona, els quals en guiaran. Entenen que hi ha d’haver la 
participació de molta gent i també s’obrirà a la ciutadania. 
 
La Dolors Collell .- Diu  que s’incorpora al Consell Escolar Municipal com a regidora de 
l’ajuntament, concretament de Promoció personal i social i explica que és evident que per el 
PEC, a Manlleu no es parteix de zero ja que hi ha molts agents, però si que volen tenir 
aquesta visió de ciutat educadora i tota actuació de Benestar Social ha d’anar lligada també a 
l’educació. Hi han de poder participar associacions d’empresaris, agents de l’educació, etc.. 
 
Tant l’Àlex com la Dolors, comenten que els hi preocupen les dades dels joves no graduats, 
així com també la població adulta sense cap graduació, entre d’altres.  
 
Per tirar endavant el PEC s’hauran de fer grups de treball. Es necessita aquest curs escolar 
per planificar i posar-lo en marxa de cara el curs vinent. 
 
La Dolors Collell diu que des de Benestar social es posen a disposició dels centres per tot 
allò que faci falta. Comenta que s’ha de fer una actuació molt especial en la infància i 
adolescència ja que són col·lectius molt vulnerables. 
Aquest curs 15-16 s’han sol·licitat 259 beques de menjador de les quals s’han becat 225 
alumnes. Els que han estat denegats s’han estudiat i s’ha intentat complementar des de 
l’ajuntament. 
 
L’Àlex demana a Marc Codina que expliqui la xarxa XIAM. En Marc Codina diu que fruit de 
quatre anys de reunions, tothom feia el què podia però veiem que s’havia de fer alguna cosa 
més per millorar. Durant aquests quatre anys s’han fet dues jornades en les que s’han recollit 
idees. Ara ja s’ha constituït l’equip directiu del XIAM on també hi ha els polítics, és una 
comissió molt ampliada. Hi ha agents que han de ser a tot arreu encara que cada centre 
tingui les seves especificitats. El què s’ha prioritzar ha set el crear el XIAM i la regularització 
de les comissions socials. 
 
Altres informacions.-   
 

L’Àlex explica que es va fer la presentació del PFI-PTT, programa per a joves sense el 
Graduat d’Educació Secundària. A Manlleu tenim dos perfils, el d’ auxiliar d’hoteleria: cuina i 
serveis de restauració i el d’ auxiliar de pastisseria i fleca. Dos perfils que funcionen molt be i 
el resultat final és molt exitós, molts dels alumnes després de fer aquests mòduls s’apunten a 
l’escola d’adults o be fan un CFGM o entren al món laboral. Els alumnes fan unes hores 
lectives combinades amb unes hores de pràctiques. Cal mantenir-lo amb la col·laboració  del 
Departament d’ensenyament i de la Diputació de Barcelona. 

 

La Núria Font  posa a disposició de totes les escoles el servei de mediació. Explica que pot 
oferir assessorament, formació o intervenció en casos concrets, és obert a tothom, mestres, 
alumnes, AMPAS, famílies... 



L’Àlex informa que la Gemma Tobella passa a ser la responsable del PGDM, mediadora. 

L’Àlex diu que aquest any commemorem el Xè aniversari de la mor del Poeta Josep Grau. Es 
vol fer un acte a finals de novembre o primers de desembre i es convocarà un premi de 
poesia en diferents categories. Al mateix temps la biblioteca posarà a disposició de tots els 
centres un bloc de l’autor, tant per primària com per secundària. 

També es continuarà donant el premis d’excel·lència amb la col·laboració de l’empresa 
Novatilu. Així com també els premis als treballs de recerca dels alumnes de 2n de batxillerat. 

També volem estar al costat del centres de secundària perquè puguin ampliar la seva oferta 
formativa. És molt important el treball conjunt de tota la comunitat educativa, però també de 
les àrees de Serveis personals i promoció econòmica a més de Benestar social. 

Torn obert de paraula.- 

El senyor Jordi Codina representant de l’AMPA dels Quatre Vents demana com està el tema 
de la regulació del trànsit a l’entrada i sortida de l’escola. L’Àlex respon que a nivell tècnic 
posar més passos de vianants, no és possible. Sembla ser que es posaran bandes 
reguladores de velocitat, i que és una acció prioritària i no trigaran a realitzar-la. Totes 
maneres diu que també hi ha un problema d’incivisme de les famílies. La Betlem Parés diu 
que seria millor entrar una sol·licitud a l’àrea tècnica. 

 

El senyor Albert Generó de la CUP diu si és necessari que quan el policia regula el trànsit , 
portin armilla antibales i la pistola, inclús quan fan l’educació viària a les escoles. En Lluís 
Monteis diu que ho va demanar al caporal del Mossos d’Esquadra i li van dir que quan estan 
de servei és obligatori que portin l’arma. L’Àlex Garrido diu que ho consultarà amb la policia 
local. Tant la Lourdes Areñas com  l’Elisabet Torrents diuen que depèn de l’estat d’alerta que 
hi ha porten l’armilla o no. 
 
 
S’acaba la sessió a les 18.28h 
 
 
Glòria Camps                                                                     Àlex Garrido i Serra  
Secretària             Regidor d’educació    - 


