Acta de sessió del Consell Escolar Municipal de la Bisbal d’Empordà
Identificació de la sessió
Núm.: 1/2017
Caràcter: ordinari
Data: 26.06.2017
Horari: de 20 a 21.40 h
Lloc: Institut de la Bisbal
Assistents
Cati Casademont, directora de l’Escola Joan de Margarit
Enric Frigola, representant dels mestres de l’Escola Joan de Margarit
Toni Martín, president de l’AMPA de l’Escola Joan de Margarit
Roser Planella, directora de l’Escola Mas Clarà
Consol Font, representant dels mestres de l’Escola Mas Clarà
Miquel Casadellà, representant de l’AMPA Mas Clarà
Núria Felip, cap d’estudis de secundària de l’Escola Cor de Maria
Rosa Bonaventura, representant dels mestres de l’Escola Cor de Maria
Mònica Lloveras, representant de l’AMPA Cor de Maria
Maria Anselmet, directora de l’Escola Empordanet
Rosa Angulo, directora de l’INS La Bisbal
Natàlia Carbonell, presidenta de l’AMPA de l’INS La Bisbal
Susana Pedrosa, presidenta de la Llar d’Infants El Tren Petit
M. del Carmen Torres, representant del PAS
Enric Marquès, regidor de l’Àrea d’Ensenyament
Núria Cassanyes, regidora de CxLB
Núria Anglada, regidora de CiU
Maria Teresa Bravo, regidora d’ICV-EUiA
Núria Trilla, tècnica de l’Àrea d’Ensenyament i coordinadora de l’Aula d’Adults
Elena Montiel, educadora social de l’Àrea d’Ensenyament
Absents
Lluís Sais, alcalde
Maria Roure, regidora de la CUP
Cristina Salvà, regidora d’IpLB-PSC-CP
Marta Silvestre, assessora LIC del Servei Educatiu del Departament d’Ensenyament
Lolita Farran, directora de la Llar d’Infants El Tren Petit
Raquel Pericall, educadora de la Llar d’Infants El Tren Petit
Gemma Ganigué, representant dels mestres de l’Escola Empordanet
Àlex Nogués, representant de l’AMPA Empordanet

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Preinscripció i matrícula 2017-18:
 Llar d’infants
 Infantil i primària
 Secundària
 Escola de Música
3. Aprovació calendari escolar 2017-18
4. Propostes dels centres educatius:
 Aspectes a millorar de les activitats conjuntes
 Altres
5. Propostes de les AMPA:
 Aspectes a millorar de les activitats conjuntes
 Altres
6. Informacions de l’Àrea d’Ensenyament
 Obres als centres educatius
 Catàleg de serveis, projectes i accions de l’Ajuntament per a l’atenció a joves i
adolescents
7. Torn obert de paraules
Desenvolupament de la sessió
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la sessió anterior per unanimitat.
2. Preinscripció i matricula 2017-18


Llar d’infants
P0 5 infants
P1 28 infants (2 grups de 13 i els dos petits al grup de P0)
P2 54 infants (3 grups de 18)
Al gener es valorarà si s’obre un o dos grups nous.
Fins al setembre no es poden fer més matrícules.



Infantil i primària
La consigna amb el Departament d’Ensenyament és que hi hagi 6 grups de P3 amb
19 alumnes. Fins que aquests grups no estiguin plens, no s’augmentaran les places.
Tot i això, els grups ja s’han omplert i hi ha escoles que ja superen aquesta xifra. Hi
ha alumnes preinscrits fora de termini que s’han d’acabar de distribuir a la propera
Comissió de Garanties d’Admissió.
Les escoles informen dels grups de P3 que tenen i de les noves incorporacions per
cursos:
Escola Mas Clarà
P3: dues línies de P3 amb 19 alumnes. Es preveu arribar a dos grups de 20 amb les
preinscripcions fora de termini.
P4: 1 alumne nou; P5: 2 alumnes nous; 1r: 1 alumne nou; 2n: 1 alumne nou.

Escola Joan de Margarit
P3: dues línies de P3 amb 20 alumnes (hi ha un augment de la ràtio degut a les
reclamacions que van fer unes famílies i que inspecció va aprovar).
5è: 2 alumnes nous.
Escola Empordanet
P3: una línia de P3 amb 14 alumnes. Està pendent que s’hi incorpori un alumne
preinscrit fora de termini.
P5: hi ha una nena en llista d’espera que està pendent de matricular-se.
P4: 2 alumnes nous; P5: 3 alumnes nous; 4t: 4 alumnes nous; 6è: 2 alumnes nous.
Escola Cor de Maria
Com que no hi ha la Direcció del Centre, resta pendent que ens passin la informació
al respecte.


Secundària
Institut de la Bisbal
1r d’ESO: 129 alumnes matriculats.
No s’han ofert places per a la resta de cursos. Tot i això, hi ha alumnes que voldrien
matricular-se a tercer però s’hauran d’esperar al setembre a veure si hi ha
possibilitats.



Escola de Música
110 alumnes: 91 alumnes a llenguatge musical; 26 alumnes a instrument; 2 alumnes
a conjunt instrumental.

3. Aprovació calendari escolar 2017-18
Dies de lliure disposició dels centres:
- Divendres 13/10/17
- Dijous 7/12/17
- Dilluns 30/04/18
Dies de festa local:
- Dilluns 12/02/2018 (a canvi de la festa local del 16 d’agost)
- Dilluns 21/05/2018 (Pasqua Granada)
S’aprova el calendari per unanimitat.
A la Llar d’Infants es fan les mateixes festes locals, però els dies de lliure disposició els
gestionen diferent.
4. Propostes dels centres educatius
 Aspectes a millorar de les activitats conjuntes
Planeta mòbil
Des de l’AMPA de la Llar d’Infants demanen informació sobre aquesta activitat i la
possibilitat de poder-hi participar amb els alumnes de P2.
Aquesta activitat es durà a terme del 18 al 22 de setembre de 2017. Cada centre
educatiu ja té assignat un dia de la setmana. Es preguntarà si s’ha de triar la pel·lícula
que es vol veure prèviament o si es pot triar in situ.
Els alumnes de P3 no participaran d’aquesta activitat perquè estaran en període
d’adaptació. Es valora que alguns alumnes de P2 també estaran en període d’adaptació
i que, en tot cas, és preferible que hi assisteixin el curs vinent, en què es tornarà a
sol·licitar i, si pot ser, es demanarà de cara al 2n o 3r trimestre del curs, moment en què

els alumnes ja estaran més adaptats. Es consultarà si aquesta activitat és apta per a
nens tan petits.
A la pàgina web d’EDUCAIXA hi ha informació sobre les projeccions.
Cada centre educatiu es gestionarà el dia assignat de la manera que més li convingui.
El curs vinent hi aniran els alumnes que no hi hagin assistit aquest any.
Carnaval
L’AMPA de la Llar d’Infants El Tren Petit valora molt positivament el fet que l’Escola
Joan de Margarit organitzés la rua de Carnaval de tal manera que passés a prop de la
Llar d’Infants. D’aquesta manera ells també en van poder gaudir.
Agraeixen l’esforç que s’ha fet per integrar a la Llar d’Infants i totes les escoles a les
activitats proposades.
Jornades esportives
L’Escola Joan de Margarit fa propostes de millora:
- Jornades esportives a Palafrugell: fan demanda que l’autobús que els porta, a la
tornada, els pugui deixar més a prop de l’escola, i no al camp de futbol vell, ja que
arriben amb el temps just i cansats. A l’hora de marxar ja va bé quedar al camp de
futbol vell. Els dies que comparteixin autobús amb altres escoles, si no pot ser, no
passa res. Però els dies que tot l’autobús és de la mateixa escola, aniria millor fer
parada més a prop.
- Jornades esportives a la piscina municipal: aquest any l’activitat la va portar a terme
una altra empresa diferent de la de l’any passat i les activitats van ser impecables.
Hi va haver un problema burocràtic amb la signatura d’un permís a l’hora d’autoritzar
la utilització dels castells inflables. Aquest fet va retardar l’activitat. A les 10 h del
matí del mateix dia encara no s’havia signat el document. Finalment, l’Àrea
d’Esports va autoritzar l’activitat sota la seva responsabilitat. Des de l’Ajuntament
s’exposa que va ser un error de gestió degut a la nova normativa tècnica i que no es
tornarà a repetir.
Rodajoc
L’Escola Joan de Margarit valora l’activitat de forma molt positiva. Però es planteja que
s’hauria de fer en un altre espai, potser al camp de futbol, que també hi ha WC, o si no,
s’hauria de regar el Passeig, ja que es fa molta pols. Des de l’Àrea d’Ensenyament
s’exposa que estava previst que es regués el Passeig però que es va fer massa tard i
no va evitar que es fes pols. Es valora que el millor lloc per realitzar l’activitat és el
Passeig, però que cal regar-lo.
UEC
La Direcció de l’escola Joan de Margarit agraeix a la UEC municipal el projecte creat
amb els alumnes al menjador de l’escola. Valoren molt positivament la iniciativa i
pensen que ha de tenir continuïtat en el temps.
Des de la Direcció de l’Institut s’agraeix tant a l’Escola Joan de Margarit com al Geriàtric
municipal la col·laboració amb la UEC per tirar endavant aquests projectes que són tan
beneficiosos per als alumnes.
 Altres
Consell d’Infants
A partir del curs vinent s’incorporaran també alumnes de l’Escola Empordanet, perquè ja
tindran un grup de 6è.

Des de l’Àrea d’Ensenyament s’exposa que l’activitat ha anat molt bé, però que caldria
millorar la comunicació tant amb els alumnes regidors com amb els seus tutors. Caldria
poder contactar amb els alumnes a través del seu correu electrònic de l’escola, per tal
que ells rebin també les convocatòries o comunicacions. Així, des de l’Àrea
d’Ensenyament es contactaria amb ells i amb els tutors simultàniament. Aquest curs hi
ha hagut certs problemes de descoordinació en les sessions del consell.
La Jornada Cívica ha anat molt bé: els nens i nenes han fet cartells amb eslògans i
s’han repartit pel poble. Hi ha participat tots els nens regidors i la iniciativa ha tingut molt
bona acollida entre els comerços.
El plantejament és que els alumnes puguin ser regidors durant dos cursos (6è i 1r
d’ESO) per tal de donar continuïtat a la seva tasca, que vegin resultats a les seves
accions, i per tal que puguin fer traspàs als nous alumnes que comencin a fer de
regidors.
Projecte Rossinyol
Aquest curs hem tingut 6 mentors i 5 mentorats. La valoració és molt positiva. Des de
l’Àrea d’Ensenyament es fa una mica de retorn de la reunió de tancament del projecte
que es va realitzar a la UdG:
- De cara al curs vinent seria interessant poder anar a les classes de 2n de Batxillerat
de l’Institut a fer difusió del projecte per quan comencin la universitat. D’aquesta
manera potser aconseguiríem més mentors, ja que aquest curs ha costat molt
arribar als 6 que marca la UdG, i hem tirat endavant el projecte només amb 5 (una
mentora tenia dos nens mentorats).
- També caldria definir bé els perfils dels mentorats, per tal que siguin alumnes que
realment puguin aprofitar el projecte (aquest curs hi ha hagut alumnes molt ben
integrats al municipi i que no tenien disponibilitat per quedar amb el mentor perquè
tenien moltes activitats al llarg de la setmana). En tot cas, a principi de curs es faran
reunions conjuntes amb els tutors del centre per seleccionar els alumnes més
adequats. El curs vinent també s’hi incorporarà l’Escola Empordanet.
5. Propostes de les AMPA
 Aspectes a millorar de les activitats conjuntes
AMPA Joan de Margarit
- Agraeixen a l’Ajuntament el suport i la bona predisposició en la realització de les
activitats de celebració del 50è aniversari de l’escola.
- Ha millorat una mica la higiene del camí a les escoles. Sembla que ja no hi ha tanta
brutícia. Caldria, però, seguir millorant i també mantenir el que ja s’ha aconseguit.
- L’AMPA agraeix la predisposició i ajuda de l’Àrea d’Acció Social a l’hora de tramitar
les subvencions per a les associacions.
AMPA Tren Petit
- Caldria continuar amb el manteniment dels “Camins segurs”.
- Valoren que és molt positiu seguir treballant totes les AMPA del municipi de forma
conjunta. Des de l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament s’exposa que és molt positiu
que les AMPA s’organitzin i facin propostes, que l’Ajuntament s’hi sumarà.
- Proposen que, de cara al curs vinent, els alumnes de TEI o alumnes de primària o
secundària puguin anar a la Llar d’Infants a explicar contes als més petits per Sant
Jordi, per Nadal... Als nens de la Llar d’Infants és una activitat que els agrada molt i

també és una manera que els diferents centres educatius interaccionin. Les
subvencions es van atorgar a totes les AMPA que la van sol·licitar.
6. Informacions de l’Àrea d’Ensenyament
 Obres als centres educatius
Aquest estiu es duran a terme les següents obres:
Escola Joan de Margarit: obres d’adequació de la instal·lació elèctrica de l’edifici
infantil (i posterior legalització) i canvi d’obertures d’alumini de la planta baixa. Aquestes
obres les assumeix el Departament d’Ensenyament.
Adequació dels lavabos exteriors de l’edifici de primària i treballs de suport de pintura a
les obres del Departament d’Ensenyament a l’edifici d’educació infantil.
Les obres s’iniciaran el 20 de juliol. Es prioritzarà la instal·lació elèctrica. I s’aniran
canviant les obertures de les finestres per aules. S’haurien d’anar preparant les aules
(arraconar les coses al centre de l’aula).
La pintura s’haurà d’assumir des de l’Ajuntament; el Departament d’Ensenyament
pintarà els sostres.
Des del Joan de Margarit pregunten si serà possible arreglar el problema de les
inundacions. Es respon que està previst, però no a curt termini.
Escola Mas Clarà: reposició de la tanca vegetal del pati de l’escola i reposició de
plantes a la part del jardinet de l’entrada; es farà pintura i arranjament del voladís de la
teulada de l’escola; arranjament de la sala de calderes de la calefacció.
Escola Empordanet: pèrgola al pati i construcció de la pista esportiva.
Institut de la Bisbal: treballs de revisió i arranjament de la xarxa de sanejament des de
la vorera a la connexió a la xarxa pública, per donar solució als problemes de mala
connexió amb la xarxa de clavegueram.
Llar d’Infants: impermeabilitzar una aula i també arreglar unes connexions elèctriques.
També es repassarà la terrassa.
S’exposa que a la Llar d’Infants caldria repassar les parets d’un pati perquè estan en
mal estat.
 Catàleg de serveis, projectes i accions de l’Ajuntament per a l’atenció a joves i
adolescents
Es presenta l’organigrama que s’ha elaborat des de l’Ajuntament amb els diferents
recursos i serveis adreçats a joves i adolescents que s’ofereixen des de les diverses
àrees.
L’Elena Montiel, de l’Àrea d’Ensenyament, explica el funcionament del projecte
Rossinyol. El projecte Rossinyol pretén establir una xarxa de relacions entre estudiants
de diferents facultats de la UdG i alumnes d’origen estranger de les escoles i centres de
secundària de les comarques de Girona.
Els mentors/es (estudiants universitaris que porten a terme aquest projecte)
acompanyen periòdicament un nen/a (mentorat/da) per tal que conegui diferents espais
de la ciutat, llocs d’oci i de diversió, àmbits de producció cultural, etc.

Sobre les estudiants en formació, es recalca que no són administratives, sinó que són
joves que fan formació i fan unes hores de pràctica desenvolupant algunes tasques.
Moltes d’aquestes activitats de l’organigrama són per a joves a partir de 16 anys. La
directora de l’INS comenta que la franja d’edat dels 12 als 14 queda una mica desatesa.
El regidor d’Ensenyament diu que és complicat, que es necessita implicació i diners per
portar a terme nous projectes.
Comenta que des de la Unitat d’Escolarització compartida (UEC) es treballa perquè els
nois que tenen algun problema a casa puguin trobar una sortida i puguin tirar endavant.
La UEC té un cost de 42.000 € l’any; d’aquests la Generalitat ens en retorna uns
20.000. És complicat crear noves places a la UEC, seria necessari mirar de trobar
alguna manera d’atendre l’alumnat que queda desatès. Comenta que cal recalcar que hi
ha temes que no pertoquen només a l’Ajuntament, sinó que es treballa conjuntament
entre els centres i l’Ajuntament.
Finalment, la directora de l’INS, agraeix tota la feina feta conjuntament entre l’Institut i
els diferents departaments, i també a nivell personal.
7. Torn obert de paraules
Espais Familiars
A partir del mes de setembre s’habilitarà una de les aules de la Llar d’infants Tren Petit per
ubicar-hi l’Espai d’Alletament, l’Espai Nadó i l’Espai autogestionat el Niu.
Els tres espais s’ubicaran a la mateixa aula, en horaris diferents.
Llar d’Infants
Equip Directiu a partir del curs 2017-18: la Lolita s’acollirà a una jubilació parcial i el seu
horari serà dilluns i dimarts tot el dia i el dimecres al matí.
A partir d’aquest curs, l’estructura de la Llar d’Infants canviarà en el sentit que les funcions
de Direcció es repartiran entre un equip directiu de 3 persones: director/a, secretari/a i
coordinador/a pedagògic/a.
Per suplir la jornada de la Lolita s’agafarà una persona de la borsa de treball de mestra de
Llar d’Infants.
.
Pla Educatiu d’Entorn
El divendres passat ens van demanar des del Departament d’Ensenyament si volíem acollirnos a un PEE per a la Bisbal. Hem anat treballant en aquesta línia des del primer dia i
sembla que, finalment, serà una realitat. D’entrada, però, es tracta, bàsicament, d’un
reconeixement a la feina feta des de l’Àrea i les escoles de forma conjunta durant tot aquest
temps, ja que de moment l’aportació econòmica del Departament d’Ensenyament serà més
aviat escassa (3.000,00 €). El més important és tenir-lo i més tenint en compte que es tracta
de fer una memòria i una justificació que sobrepassem de llarg amb les activitats que es
duen a terme aquests últims anys.
AMPA
La Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies ha donat una subvenció a les AMPA de les escoles Joan de Margarit i Mas Clarà,
per un projecte presentat per a l’elaboració del qual van tenir el suport directe de l’Àrea
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament.
Sembla que la subvenció serà de 2.000,00 € per AMPA i és bianual.

UEC
Finalment sembla que recuperem la plaça de la UEC perduda. Encara no hi ha res escrit. Es
valorarà si han de ser 11 o 12 alumnes. El Cor de Maria sembla que necessitaria 2 places.

Exposició del Museu de la Matemàtica
Es farà al Castell, del 12 d’abril al 12 de juny de 2018. És una exposició comarcal, oberta al
públic en general: “Jugar amb la matemàtica”. Serà gratuït, la paga l’Ajuntament. Es faran
uns calendaris perquè hi puguin assistir les escoles.
Aquest any se celebra la festa de la matemàtica a la Bisbal. Per aquestes dates hi ha al
Castell l’exposició de l’Arts and Crafts de l’escola Joan de Margarit. Per això, encara s’ha de
definir quan es farà l’activitat de l’Arts and Crafts. Cal veure com es quadren calendaris.
Créixer en família
Es passa informació per repartir a les reunions de P3 de tots els centres educatius de la
Bisbal.
SLOF
L’horari no ha sigut gaire bo (divendres vespre). No hi ha hagut gaire assistència, tot i que a
les dues primeres xerrades sí que hi va haver més assistència. Via streaming sí que ha
tingut visites. Seria bo poder recuperar els vídeos a posteriori (no només en directe). S’han
fet moltes activitats en poc temps, caldria repartir-les.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
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