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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT DEL CONSELL MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ DE GIRONA DEL DIA 15 D’OCTUBRE  DE 2020 
 
A la ciutat de Girona, el dia 15 d’octubre de 2020, a les 16:00h, virtualment (Reunió 
online) i sota la presidència d’Adam Bertran, en absència de la Sra. Marta Madrenas, 
presidenta de la Comissió Permanent del Consell,  es reuneix aquesta comissió amb 
l’assistència dels membres que es relacionen a continuació: 
 
Assistents: Adam Bertran, Pere Albertí, Francesc Martí i Pilar Marco. 
 
S’excusen: Joaquim Ruhí. 
 
No assisteixen: Eva Palau i Miquel Camós Colom. 
 
Practica la secretaria: Montserrat Roca 
 
Comença la sessió amb la benvinguda als assistents. Es passa, llavors, als diferents 
punt de l’ordre del dia: 
 

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 6 de juliol de  

2020 (doc. adjunt) 

S’aprova la proposta de resum per assentiment dels membres.  
 

2. Funcionament de la Comissió: organització i calendari 

Es proposa de marcar un dia de la setmana i un horari fix per a les reunions de les 
comissions, d’aquesta manera és més fàcil fer previsió i organitzar agenda. S’acorda 
de celebrar les reunions, sempre i quan les circumstàncies ho aconsellin, en format 
virtual, els dijous a les 16:00h. 
 

3. Pla de treball curs 2020-21 

Entre d’altres, el Pla de Treball de la Comissió Permanent hauria de treballar: 
- Seguiment del treball de les Comissions 
- Preparació del Plenari 
- Confecció de la memòria anual d’activitats i actuacions del Consell 

Municipal d’Educació. 
- Activar el funcionament del Consell Municipal d’Educació 
- Properes Eleccions. Aquest curs toca la renovació de membres del 

CEM per elecció (sector docents, famílies i alumnat). Potser la 
permanent podríem treballar en aspectes per motivar la presentació de 
candidatures dels diferents col·lectius. 

- Potenciar la participació dels membres del Consell, especialment la 
dels  joves i professorat, col·lectiu amb poca representació. 

 
4. Informació de treball de les Comissions 
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 Comissió Relacions Educació i Ciutat i Comunicació 

D’acord amb el darrer Plenari del Consell, celebrat el passat 16 de juliol de 2020, amb 
la finalitat d’agilitzar la tasca del Consell i atenent a la naturalesa de les diferents 
Comissions, s’han fusionat les Comissions de Comunicació i Relacions Educació i 
Ciutat.  

El passat 30 de setembre es va fer la primera reunió de la Comissió on es van 
presentar als nous membres i es va concretar l’organització i el Pla de Treball per el 
proper curs. 

- X Edició del Cinefòrum. S’ha concretat ja la primera data per a les projecció de la 
pel·lícula. Així: 

 1- 25/11/2020 - En el marc de la cinquena setmana de la Ciutat Educadora, el  
cinefòrum projectarà el film “Cisne Negro” tractant-se així el tema dels trastorns 
alimentaris. Serà conduït per el Sr. Sergi Garcia psicòleg del Centre Jove de Salut de 
l’Ajuntament de Girona. 

Aquesta estava prevista fos projectada el curs passat però, davant la pandèmia 
viscuda, es va tenir que posposar.  

Quedaria pendent acordar els temes i les dues projeccions del Cinefòrum d’enguany. 

- Edició del  butlletí digital. Ja s’ha editat el primer butlletí d’aquest curs escolar, 
dilluns 5 d’octubre es va fer el seu enviament.  

- Resolució de la beca Joaquim Franch. El passat 25 de setembre va finalitzar el 
termini per a la presentació de projectes a la beca, s’han presentat 3 projectes: 

 - Aprendre a l’hort a l’escola (Fundació Drissa) 

 - T’acompanyo (Salesians Sant Jordi PES Girona) 

 - Joves Gironins (Salsa Jove) 

La Comissió va acordar de trobar-se de nou e poper 27 d’octubre a fi de resoldre la 
convocatòria i acordar, a més, els temes i les projeccions del Cinefòrum. 

 Comissió Planificació Escolar i Equipaments 

La Comissió es va reunir el passat 8 d’octubre a fi de valorar les dades de matriculació 
curs 2020/21. La Comissió de Planificació, tal i com ja es va plantejar en el darrer 
Plenari del CEM, treballarà per valorar i fer el seguiment de les dades de les 
preinscripció i matriculació, elaborant llavors les corresponents propostes d’acord per 
ser presentades al Plenari i traslladades a les diferents administracions.  



259 

 

Vetllarà, a més, per l’acompliment del Pacte de Ciutat contra la Segregació Escolar. 

En quan a l’estudi que s’està fent per a la revisió de la zonificació del mapa escolar, val 
a dir que s’està treballant junt amb l’UMAT a fi de poder presentar una nova proposta 
de zonificació de mapa escolar. Segons l’evolució, la proposta es podrà aplicar el curs 
vinent o bé s’haurà d’esperar a processos posteriors. 

S’acorda de fer arribar, des de la Secretaria l’estudi realitzar per la UdG, així com el 
Pacte de Ciutat per combatre la Segregació Escolar. Alhora es farà públic a través de 
la web de l’Ajuntament. 

S’obre un debat entorn els possibles escenaris presentats per la UdG en quan a un 
nou mapa de zonificació escolar. 

5. Memòria del CEM. S’adjunta esborrany de la memòria per treballar 
conjuntament l’apartat de “Conclusions i propostes” (doc. adjunt) 

 
S’ha fet arribar l’esborrany de la memòria del curs 2019-2020 i es proposa, si se n’ha 
fet la lectura, que la comissió faci les esmenes que es cregui convenients i, sobretot, 
propostes per incloure a l’apartat “Conclusions i propostes”. 

Al no haver-hi cap esmena, es dóna la memòria per aprovada a fi de ser presentada al 
Ple del Consell. 

 

6. Preparació de la sessió plenària del Consell 

El Consell celebra tres plenaris al llarg del curs escolar, un per trimestre.  

La previsió és que el primer tingui lloc el 23 de novembre de 2020 per mitjà de 
l’aplicatiu zoom. Cas que es modifiqués la data a fi de poder incloure l’aprovació del 
nou mapa de zonificació escolar ja es comunicaria. 

 

7. Informació diversa 

 

8. Torn obert de paraules 
 
 

No hi ha més intervencions. 
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Havent tractat tots els punts previstos a l’ordre del dia, a les 17:30h es dóna la reunió 
per acabada. 
 
 
 
EL PRESIDENT   LA SECRETÀRIA  
 
 
 
 
DILIGÈNCIA. La present acta transcrita en els folis 257 a 260 ha estat aprovada per la 
Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació de Girona en la sessió del 3 de 
desembre de 2020. 
 
Certifico 
LA SECRETÀRIA 

 
 

 

 
 


