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1. INTRODUCCIÓ
El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta a
continuació la memòria d’activitats del curs 2006-2007.
En desenvolupament del treball de les cinc comissions del CEM reflecteix l’interès de la
ciutat en totes aquelles qüestions que afecten a l’educació en el municipi i des de diferents
àmbits d’intervenció del sistema educatiu i a través de diversos sectors de representació:
pares i mares d’alumnes, mestres i professors, directors/es, alumnes i administració local.
En trets generals, el treball generat durant aquest curs 2006-2007, forma part d’un debat viu
i intens existent en la comunitat educativa del municipi de Girona i que dintre de les
oportunitats que mereix aquest òrgan consultiu, contribueix a millorar l’orientació qualitativa
de les polítiques d’educació en l’àmbit local.

2. OBJECTIUS
El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona és un òrgan
d’assessorament, consulta, proposta i participació de la comunitat educativa sobre qualsevol
tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi.
L’objectiu principal que es proposa el CEM és:
Promoure la corresponsabilització de la ciutadania en matèria d’educació i ciutat, a través de
les diferents formes de participació activa de la comunitat educativa, per tal d’afavorir la
implementació de polítiques educatives de qualitat en el territori.

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2006-2007
RESUM DINÀMICA DE TREBALL GENERAL
COMISSIONS 2006-2007
COMISSIONS

REUNIONS

GRAU DE PARTICIPACIÓ

Sessió plenària

4

51,63%.

C. Permanent

5

49.22 %

C. Planificació i Equipaments

6

48,14%

C. Millora de la Qualitat

5

41.81%

C. Relacions Educació - Ciutat

6

41,02%

C. Comunicació

4

27,77%

C. Alumnes

4

55%

TOTAL

34

24.56%
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3.1. L’ACTIVITAT DEL PLE
Al llarg d’aquest curs escolar 2006-07 s’han celebrat un total de quatre sessions plenàries,
on la mitjana de la participació dels membres ha estat d’un 51,63%.

SESSIONS PLENÀRIES
Data

S’han excusat

No assistents

Assistents

Total membres

18/10/06

9 (19,14%)

13 (27,65%)

25 (53,19%)

47

24/01/07

8 (17,02%)

21 (44,68%)

18 (38,29%)

47

21/03/07

6 (12,76%)

16 (30,04%)

25 (53,19%)

47

14/06/07

5 (9,09%)

17 (30,90%)

33 (60%)

55

Índex de Participació a les Sessions Plenàries

100%
80%

25

18

25

33

60%
40%

13

20%

9

0%

Data

18/10/06

24/01/07

Octubre

21
8
Gener

Assistents
No Assistents

16

17

6

5

Març

Juny

Excusats

Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària de dia 31 de maig de 2006
2. Informació del treball de les comissions
3. Planificació escolar.
• Valoració del procés de matriculació a l’inici del curs 2006-2007
4. Comissió Permanent:
4.1 Memòria d’activitats i actuacions del curs 2005-2006
4.2 Aprovació del tema de la XV Jornada del CEM
4.3 Ratificació de la resolució de la convocatòria 2005 de la beca Joaquim Franch
4.4 Aprovació de la data de l’última sessió plenària del curs 2006 - 2007
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraula
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 18 d’octubre de 2006
2. Informació del treball de les comissions
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
• Al·legacions al projecte de Decret pel qual s'
estableix el procediment d'
admissió de
l'
alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics .
4. Comissió Permanent:
• Procés de renovació parcial dels membres del Consell. Procés electoral 2007.
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraula
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1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 24 de gener de 2007
2. Informació del treball de les comissions
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
• Procés de preinscripció i matriculació 2007-2008. Proposta de delimitació de les àrees
21/03/07
territorials de proximitat dels centres educatius del municipi de Girona, sufragats amb
fons públics. Relació de centres adscrits pel curs 2007-2008
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraula
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 21 de març de 2007.
2. Comissió Permanent: renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral del maig
2007, benvinguda dels nous membres i comiat dels membres que cessen.
3. Seguiment del treball de les comissions.
4. Comissió d’Ordenació del Sistema Educatiu i Millora de la Qualitat de l’Ensenyament:
4.1. Valoracions de l’activitat Escoles Obertes al juny i/o al setembre, convocatòria de
2006
4.2. Proposta de modificacions de bases de la convocatòria d’ajuts per a la igualtat
d’oportunitats.
5. Comissió de Relacions Educació-Ciutat:
5.1. Bases de la Beca Joaquim Franch, convocatòria de 2007
6. Comissió d’Alumnes:
6.1. Participació en l’organització d’un acte ludicofestiu i cultural a la ciutat de Girona
7. Comissió Permanent:
7.1. Ratificació de l’acord de la Comissió Permanent per a la recomanació del calendari
14/06/07
escolar per al curs 2007-2008
7.2. Edició del calendari escolar del CEM per al curs 2007-2008
7.3. Calendari de les sessions plenàries del curs 2007-2008
7.4. XVI Jornada del CEM
7.5. XIV Diada de Cooperació Solidària
8. Informació diversa:
Seguiment del procés de preinscripció i matrícula del curs 2006-2007 i dades del
procés de preinscripció i matrícula per al curs 2007-2008.
Resposta a les al·legacions presentades al Departament d’Educació sobre el Decret
d’admissió dels alumnes als centres sufragats amb fons públics.
Valoracions de les XV Jornades del CEM “Infants: petits grans mestres”
Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya: “Participació i consells escolars.
Experiència i futur”.
9. Constitució de les comissions de treball
10. Precs i preguntes

3.2 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Durant aquest curs 2006-2007, la Comissió Permanent s’ha reunit un total 5 vegades; la
mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre 6-7 persones (49.22%), d’un total
de 13 membres que composen aquesta comissió.
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Índex de Participació de la
Comissió Permanent

Excusats

Data
02/10/06

08/01/07

12/03/07

18/04/07

16/05/07

6

7

02/10/06

2

5

7

5

3

2

3

4

4

08/01/07
12/03/07
18/04/07

0
3
4

7
6
4

7
5
6

16/05/07

4

3

7

Maig

No
S’han
Assistents
excusat assistents

Abril

2

Data

5

6
0
Març

4

7

Gener

7

Octubre

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

COMISSIÓ PERMANENT

No Assistents

Assistents

COMISSIÓ PERMANENT
Temes tractats
Proposta de treball i calendari de reunions
Seguiment del treball de les comissions
XV Jornada del CEM
Memòria d'
activitats del CEM del curs 2005-06
Concreció dels punts de l'
ordre del dia de la sessió plenària del 18 d'
octubre de 2006
al CEIP Annexa
Seguiment del treball de les comissions
Concreció dels punts de l'
ordre del dia i preparació de la sessió plenària del 24 de
gener de 2007 a l'
IES Carles Rahola.
Preparació de la XV Jornada del CEM.
Seguiment del treball de les comissions
Proposta zonificació centres d’educació secundària
Renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 2007
Concreció dels punts de l'
ordre del dia i preparació de la sessió plenària del 21 de
març a l’EBM El Tren
Seguiment del treball de les comissions
Procés de renovació parcial dels membres del CEM (procés electoral 2007):
aprovació dels censos definitius i seguiment del procés.
Publicació CEM Informa núm. 9
Seguiment del treball i propostes d'
acord de les comissions:
2.1. C. Permanent:
2.2.1. Proposta d'
acord per a la celebració de la XVI Jornada del CEM
2.2.2. Proposta d'
acord per a la celebració de la XIV Diada de Cooperació
Solidària
2.2.3. Proposta d’acord de recomanació del calendari escolar per el curs 20072008
2.2.4. Proposta d'
acord per l'
edició del calendari escolar per el curs 2007-2008
2.2.5. Proposta d'
acord per a la programació del calendari de sessions plenàries
del curs 2007-2008
2.2.6. Proposta d'
acord de la renovació parcial dels membres del CEM. Procés
electoral 2007
2.2. C. Planificació:
- Informació de la resposta a les al·legacions al Decret d’admissió d’alumnes
- Informació dels resultats del procés de Preinscripció pel curs 2007-2008
2.3. C. d’Ordenació del sistema educatiu i millora de la qualitat de l’ensenyament:
2.3.1. Proposta d’acord de modificació de les bases de la convocatòria d’ajuts per
a la igualtat d’oportunitats
2.3.2. Proposta d’acord de valoració de l’activitat Escoles Obertes al juny i/o
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setembre
2.4. C. Relacions Educació-Ciutat:
2.4.1. Proposta d’acord de modificació de les bases de la Beca Joaquim Franch
2.4.2. Proposta d’acord de les recomanacions a l’OIAC
2.5. C. Alumnes:
- Proposta d’acord de participació en l'
organització de l’acte lúdicofestiu i cultural
3. Informació diversa
- Valoració de les conclusions de la XV Jornada del CEM
- Valoració del procés reflexiu de les comissions del CEM en relació al procés de
participació dels membres en les comissions de treball.
- Informació de la Jornada de reflexió del Consell Escolar de Catalunya
“Participació i consells escolars. Experiència i futur
4. Concreció dels punts de l'
ordre del dia i preparació de l’última sessió plenària del 13
de juny de 2007.

3.3. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Durant aquest curs 2006-2007, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments s’ha reunit
un total 6 vegades; la mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre 4-5
persones (48,14%), d’un total de 9 membres que composen aquesta comissió.
COMISSIÓ PLANIFICACIÓ ESCOLAR

Excusats

Data
20/09/06

04/10/06

•
•
•
•

3

3

2

2

No Assistents

S’han
No
Assistents
excusat assistents

20/09/06

2

2

5

5

04/10/06
21/11/06
17/01/07

3
2
2

1
3
3

5
4
4

2

21/02/07
07/05/07

2
2

4
2

3
5

3

4

2

2
Maig

3

4

Data

Febrer

2

1

4

Gener

2

5

Octubre

5

Setembre

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Novembre

Índex de Participació de la Comissió de
Planificació Escolar i Equipaments

Assistents

COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Temes tractats
Elecció del president/a de la Comissió
Organització del treball de la Comissió i calendari de reunions
Valoració del procés d'
escolarització del curs 2006-07: seguiment, valoració de
l'
estat actual de l'
oferta...
Valoració del procés d'
escolarització del curs 2006-07: seguiment, valoració de
l'
estat actual de l'
oferta...
- primera etapa d'
educació infantil (EEBB)
- segona etapa d'
educació infantil i primària
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21/11/06

•

17/01/07

•

21/02/07

•
•

07/05/07

•
•
•

- educació secundària obligatòria
- educació de persones adultes
Seguiment del procés de matriculació del curs 2006-2007 i preparació del procés
2007-2008
Valoració i propostes d'
al·legacions, si s'
escau, del projecte de Decret pel qual
s'
estableix el procediment d'
admissió de l'
alumnat als centres en els ensenyaments
sufragats amb fons públics.
Seguiment del procés de preinscripció i matrícula del curs 2006-2007 i preparació
del procés 2007-2008 (s'
intentarà enviar documentació abans de la reunió).
Informació diversa
- Decret d'
admissió d'
alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons
públics
Seguiment del procés de preinscripció i matrícula del curs 2006-2007. Valoració
dels resultats de Preinscripció pel cus 2007-2008
Elaboració del calendari escolar pel curs 2007-2008
Informació diversa
- Valoració proposta de conclusions a les al·legacions presentades entorn el Decret
d'
admissió d'
alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

3.4. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE MILLORA DE LA QUALITAT
Durant aquest curs 2006-2007, la Comissió de Millora de la Qualitat s’ha reunit un total 5
vegades; la mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre 4-5 persones
(41.81%), d’un total d’11 membres que composen aquesta comissió.

Índex de Participació de la
Comissió de Millora de la Qualitat

COMISSIÓ MILLORA QUALITAT
Data

100%
80%

4

4

5

3

7
3

40%
4

26/09/06
24/10/06

2

•
•
•
•

Desembre

Setembre

Octubre

0

Excusats

Data

4

3

4

24/10/06
13/12/06
20/02/07

2
0
2

4
4
5

5
7
4

02/05/07

1

7

3

4
2

0%

7

26/09/06

No Assistents

1
Maig

20%

5

4

Febrer

60%

S’han
No
Assistents
excusat assistents

Assistents

COMISSIÓ DE MILLORA DE LA QUALITAT
Temes tractats
Elecció del/la president/a de la Comissió
Organització del treball de la Comissió i calendari de reunions
Programació del pla de treball pel curs 06-07
Elecció del tema de treball d'
aquest curs i programació del treball.
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• Valoració de les sol·licituds presentades pels centres en la convocatòria d'
ajuts per a
la igualtat d’oportunitats del Projecte Qualitat-Igualtat
• Revisió de la proposta de bases, presentada per l'
Ajuntament, de la convocatòria
d'
ajuts per a la igualtat d'
oportunitats.
• Valoració de la informació rebuda de les AMPA sobre el programa "Escoles Obertes
al Setembre"
• Programació de la feina fins a final de curs.
• Aprovació de la proposta definitiva de bases del Projecte Q+I, per presentar a l'
àrea
d'
educació.
• Tema: Programa "Escoles Obertes al Setembre".
- Avaluació del Programa: comparativa dels centres participants
- Elaboració de conclusions finals
• Tema: Estratègies de resolució de conflictes
- Proposta de carta dirigida els Directors/es dels CEIP'
s
- Proposta d'
entrevista semiestructurada
- Elaboració guió de treball: revisió del Decret d'
Educació que regula la convivència als
centres, revisió de la definició de les diferents comissions als centres, revisió de
l’assignació dels centres i corresponents Reglaments de Règim Intern als membres de
la comissió.
• Reflexió entorn a la participació dels membres del CEM a les comissions de treball.

13/12/06

20/02/07

02/05/07

3.5. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT
Durant aquest curs 2006-2007, la Comissió de Relacions Educació – Ciutat s’ha reunit un
total 6 vegades; la mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre 5-6 persones
(41,02%), d’un total de 13 membres que composen aquesta comissió.

Índex de Participació de la
Comissió Relacions Educació-Ciutat

27/09/06

•
•
•
•

7
3
0

5

6

6

6

6

4
0

0
7
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No Assistents

27/09/06

6

1

6

22/11/06
16/01/07
28/02/07

3
6
6

5
3
0

5
4
7

03/05/07
28/05/07

7
9

0
0

6
4

Maig

Maig

Novembre

3

Excusats

Data

4

Febrer

1

5

Gener

6

Setembre

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

COMISSIÓ
RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT
No
S’han
Data
Assistents
excusat assistents

Assistents

COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT
Temes tractats
Elecció del/la president/a de la Comissió
Organització del treball de la Comissió i calendari de reunions
Programació del pla de treball pel curs 2006-2007
Informació diversa
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- Resolució de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2005
• Informació sobre l'
estat de l'
encàrrec de servei per a desenvolupar l'
estudi sobre l'
oci
dels joves
• Elecció del tema de treball d'
aquest curs i programació del pla de treball
• Estudi sobre l'
oci dels joves.
• Valoració de la informació recollida sobre les oficines d'
atenció a la ciutadania i
concrecció del pla de treball.
• Informació sobre temes d’educació" disponible als serveis d'
informació ciutadana de
l'
Ajuntament (temàtiques, organització, gestió, difusió...).
• Pla de treball per a la revisió de les bases de la Beca Joaquim Franch.
• Informació diversa.
- Estat de l'
estudi sobre l'
oci juvenil a Girona.
• Proposta de revisió de les bases de la Beca Joaquim Franch
• Reflexió sobre el procés de participació a les comissions de treball del CEM.
• Informació diversa.
- l'
Estudi Oci Juvenil a Girona.
• Revisió de la nova proposta de bases de la Beca Joaquim Franch i el model de
sol·licitud.
• Elaboració de la proposta de recomanacions a l'
OIAC
• Informació diversa.
- l'
Estudi Oci Juvenil a Girona: convidats la Sra. Carme Sánchez i el Sr. Narcís Turón

22/11/06
16/01/07

28/02/07

03/05/07

28/05/07

3.6. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Durant aquest curs 2006-2007, la Comissió de Comunicació s’ha reunit un total 4 vegades;
la mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre 2-3 persones (27,77%), d’un
total d’6 membres que composen aquesta comissió.

Índex de Participació de la
Com issió de Com unicació
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Data
2

2

14/11/06

3

1
3

2

2

2

S’han
No
Assistents
excusat assistents

05/10/06

2

3

1

14/11/06
23/01/07
20/03/07

0
2
2

3
1
2

3
3
2

2

•
•
•
•
•

Gener

Novembre

0
Octubre

05/10/06

3

2

Excusats

Data

COMISSIÓ COMUNICACIÓ

No Assistents

Assistents

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Temes tractats
Elecció del/la president/a de la Comissió
Organització del treball de la Comissió i calendari de reunions
Programació del pla de treball pel curs 06-07
Confecció, disseny i tancament del butlletí número 8 del CEM Informa
Preparació i organització del treball per editar el pròxim número del CEM Informa.
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23/01/07
20/03/07

•
•
•
•
•

Valoració del CEM Informa núm. 8, distribuït al mes de desembre.
Elaboració del CEM Informa núm. 9.
Difusió del díptic de la Jornada del CEM
Valoració dels articles a publicar en el CEM Informa núm. 9
Elaboració del CEM Informa núm. 9.

3.7. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ALUMNES
Durant aquest curs 2006-2007, la Comissió d’Alumnes s’ha reunit un total de 4 vegades; la
mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre 2-3 persones (55%), d’un total
d’4 membres que composen aquesta comissió.

Índex de Participació de la
Com issió d'Alum nes

Data
2
3

03/10/06

17/10/06

•
•
•
•

•
•
•
•
•

05/04/07

1

1

2

2

Abril

Maig

No
S’han
Assistents
excusat assistents

03/10/06

1

1

3

17/10/06
05/04/07
11/05/07

1
2
2

1
2
2

3
2
2

1
0
1

1
Octubre

Excusats

Data

2

4

Octubre

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

COMISSIÓ D’ALUMNES

•

No Assistents

Assistents

COMISSIÓ D’ALUMNES
Temes tractats
Presentació dels participants
Contextualització sobre el que és el CEM i objectius que té
Petita explicació i anàlisi del treball que es va intentar portar a terme durant el curs
passat (05-06)
Pros i contres a crear la Comissió d'
Alumnes i viabilitat de la iniciativa
- Disponibilitat
- Possibles temes de treball
- Compromisos
Plantejament i organització del pla de treball per a aquest curs, si s'
escau
Concreció dels temes de treball de la Comissió
Informació sobre l’estudi engegat per la Comissió de Relacions Educació – Ciutat
sobre l’oferta d’oci a la ciutat pels joves d’entre 13 i 17 anys.
Informació diversa
− Participació dels alumnes del CEM al Senat dels Joves
Projecte Acte Ludicofestiu
- Anàlisi de les dades (buidatge qüestionaris)
- Valoració general: viabilitat, pros i contres.
- Elaboració guió de presentació
Reflexió al voltant de la participació a les comissions
- Valoració situació actual (a nivell d’estructura, organització i contingut:
disponibilitat, comprimís, temes de treball)
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11/05/07

- Estratègies de millora
• Propostes de treball
• Elaboració proposta d’acord de celebració de l’Acte lúdico festiu i cultural:
Festival Qltura Jove
• Guió de treball:
- Carta i qüestionaris: passar-los al setembre als directors del centres de
secundària, públics, concertats i privats, de la ciutat de Girona.
- Reunió de treball amb els alumnes ja disposats a col·laborar
- Identificació d’activitats de producció cultural i juvenil als IES
• Reflexió sobre la participació a les comissions
• Proposta tema properes Jornades del CEM

4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL CONSELL
Segons el que disposa el Reglament del Consell, cada curs i abans del 15 de maig es
convoquen eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per haver
finalitzat els dos cursos de representació.
4.1. ELS SECTORS AFECTATS
Aquest curs 2006-2007 la renovació afecta els i les representants següents:
Representants de l’alumnat
Aquest sector està format per 9 representants: 7 escollits d’entre els que ho són als consells
escolars de centres de secundària i 2 d’associacions de secundària.
Aquest any s’han de renovar 3 representants i cobrir 3 vacants dels que ho són dels consells
escolars de centre: Mireia Van Leeuwen, Carles López, Francesc Ripoll. També s’han de cobrir
les 2 vacants de representants d’associacions d’estudiants.
Per renovar el sector, s’elaborarà el cens amb els alumnes que actualment pertanyen als
consells escolars dels seus centres i es farà una consulta entre les diferents associacions.
Representants dels pares i mares d’alumnes
Aquest sector està format per 9 representants: 5 escollits d’entre els que ho són als consells
escolars de centre (3 d’educació infantil i primària i 2 de secundària), 3 d’associacions de pares
i mares d’alumnes i 1 de federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes.
Aquest any cal renovar els 3 representants de les associacions de pares i mares: Hans Peter
Trauschke, Maria Àngels Herraiz, Sílvia-Carlotta Navarro.
Per renovar el sector, s’elaborarà el cens amb els pares i mares d’alumnes membres de les
associacions i es convocaran eleccions.
Representants dels mestres i professors
Aquest sector el constitueixen 9 representants; 5 escollits d’entre els que ho són als consells
escolars de centre (3 d’educació infantil i primària i 2 de secundària), 3 dels sindicats de
mestres i professors, i 1 del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats.
Aquest any cal renovar els que ho són als sindicats: Jordi Casas, Enric Ibarzábal i Victòria
Saget. També cal cobrir les 5 vacants dels que ho són als consells escolars.
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Per renovar el sector, cada sindicat notificarà la seva elecció de representant. I, per cobrir les
vacants, s’elaborarà el cens amb els mestres i professors que actualment pertanyen als
consells escolars dels seus centres i es convocaran eleccions.
Representants de directors i titulars
Aquest sector el constitueixen 9 representants: 6 de centres públics (4 d’educació infantil i
primària i 2 de secundària) i 3 titulars de centres privats.
Aquest any s’han de renovar 3 representants de directors de centres públics: Anna Durà,
Joaquim Ruhí i Víctor Alessanco.
En aquest cas es renoven per consulta prèvia del sector, prèvia reunió dels representants i es
preveu que facin arribar els resultats a la Secretaria del Consell.
Representants d’altres àmbits educatius
Aquest sector el constitueixen 9 representants: 3 d’ensenyaments de règim especial (Escola
Oficial Idiomes, Conservatori de Música i Escola d’Adults), 2 d’ensenyaments no reglats, 3 de la
Universitat, i 1 tècnic de la Secció d’Educació de l’Ajuntament.
Aquest any s’ha de renovar el representant de l’Escola Oficial d’Idiomes, el de l’Escola d’Adults:
Miquel Blanch i Maria Teresa Maneu.
En aquest cas cada entitat els designarà i ho comunicarà a la Secretaria del Consell.
Representants de Personal d’Administració i Serveis
Aquest sector el constitueixen 4 representants, membres de consell escolar de centre (2
d’educació infantil i primària i 2 de secundària).
Aquest any s’han de renovar 2 representants i cobrir les 2 vacants: Narcís Mató, Montserrat
Matas.
En aquest sector es convocaran eleccions a partir del cens de personal d’administració i serveis
representants als consells escolars d’infantil, primària i secundària tant públics com privats.
Persones de reconegut prestigi
Aquest sector el constitueixen 5 representants. Els membres d’aquest sector són designats pel
president/a a proposta dels altres membres del Consell.
En aquest sector s’hauran de nomenar 3 representants per cobrir les actuals vacants.

4.2. CALENDARI DE RENOVACIÓ
Del 7 al 22 de febrer: tramesa del cens electoral per sectors a tots els electors,
exposició pública i termini de presentació de les reclamacions.
Del 8 al 23 de març: presentació de les candidatures dels sectors a renovar i
exposició pública del cens definitiu.
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Del 27 de març al 10 d’abril: exposició de les candidatures i termini de presentació
de les reclamacions.
Del 19 d’abril al 4 de maig: exposició de les candidatures definitives i notificació als
candidats.
10 de maig: votacions a l’Ajuntament, de les 11 del matí a les 7 de la tarda.
15 de maig: exposició pública dels resultats.
13 de juny: nomenament dels nous membres en la Sessió Plenària del Consell

4.3. LA JORNADA D’ELECCIÓ
Aquest curs 2006-2007, la jornada d’elecció es va celebrar el dia 10 de maig.
El resum de l’escrutini és el següent:
Alumnes membres de consells escolars de centres d’educació secundària
Número de paperetes emeses: 3
Número d’electors: 37
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Eduard Cabré Romans –IES Jaume Vicens Vives
Mireia Van Leeuwen Bernat –IES Jaume Vicens Vives

3
3

Pares i mares d’alumnes membres d’associacions de pares i mares d’alumnes d’educació
infantil, primària i secundària.
Número de paperetes emeses: 13
Número d’electors: 39
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Sílvia-Carlota Navarro Font – CEIP Montfalgars
Marina Trepat Fonalleras – CEIP Eiximenis
Albert de Quintana Oliver- CEIP Montfalgars

13
12
13

Professors membres de consells escolars de centres d’educació secundària
Número de paperetes emeses: 3
Número d’electors: 88
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Josep Gultresa López – IES Narcís Xifra i Masmitjà

3
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Mestres membres de consells escolars de centres d’educació infantil i primària
Número de paperetes emeses: 8
Número d’electors: 156
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Gemma Vicens Fita – CEIP Pla de Girona

8

Personal d’administració i serveis membres de consells escolars de centres
d’educació secundària
Número de paperetes emeses: 3
Número d’electors: 16
Vots nuls: 0
Vots en blanc: 0
Narcís Mató Grassot – Escola Bell·lloc del Pla

3

4.4. LA PARTICIPACIÓ EN LA JORNADA D’ELECCIÓ
Actuals vacants que hi ha en els diferents sectors de representació del CEM:
Alumnes: 6 vacants (4 d’alumnes membres de consells escolars de centre de
secundària i 2 d’associacions d’estudiants).
Pares i mares: 2 vacants, membres de consells escolars de centre de secundària.
Personal d’administració i serveis: 3 vacants (2 membres de consells escolars de
centre d’infantil i primària, i 1 de secundària)
Mestres i professors: 3 vacants (2 membres de consells escolars de centre d’infantil i
primària, i 1 de secundària)
Directors i titulars: és l’únic sector amb totes les places cobertes.
Altres àmbits educatius: 1 vacant, d’ensenyaments no reglats.
Persones de reconegut prestigi: 3 vacants.

El número de persones censades en els sectors de representació convocats a la jornada
d’eleccions, sumen un total de 336 persones, de les quals només 30 persones varen exercir
el seu dret a vot, el que representa una participació d’un 0.09%. Constatem per tant, que el
nivell de participació en les eleccions d’enguany ha estat molt baix i és per aquest motiu
que la Comissió Permanent es planteja el curs vinent iniciar una reflexió en profunditat.
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5. ACTIVITATS I ACTUACIONS
5.1. ACORDS
Els acords presos en les diferents sessions plenàries s’han tramès de forma particular a
aquelles persones i entitats afectades directament pel seu contingut, i de forma general a
centres educatius, centres d’ensenyaments no reglats (Escola Taller, Escola d’Educadors en
el Lleure…), d’ensenyaments específics (EOI, Escola d’Adults i Conservatori de Música,
Facultat d’Educació i Psicologia) i administracions.
La relació dels acords aprovats està a disposició de tothom en l’apartat d’acords i documents
a la pàgina web del CEM. http://www.ajuntament.gi/educacio/cem_documents.php

5.2. JORNADA
La jornada d’aquest any va tractar sobre l’educació dels infants més petits, de 0 a 3 anys, el
seu títol “Infants: petits grans mestres”. Es va celebrar el 4 de febrer al Centre Cultural la
Mercè.
PROGRAMA XIV JORNADA DEL CEM: Infants, petits grans mestres
9.00 h: Lliurament de documentació
9.30 h: Presentació a càrrec de la presidenta del Consell Escolar Municipal - Consell
Municipal d'
Educació de Girona (Anna Pagans, alcaldessa de Girona)
10.00 h: Conferència marc: L’educació als primers anys i la construcció del sentit de la
vida. A càrrec de Vicenç Arnáiz, psicòleg, director de l’Equip d’Atenció Primerenca de
Menorca. Membre del consell de direcció de la revista Guix d’Infantil.
11.15 h: Esmorzar
11.45 h: Tallers:
• Taller I: Com són els infants dels 0 als 3 anys? Quines són les seves necessitats?
A càrrec de

M. Rosa Terradellas, pedagoga, professora de la Facultat d’Educació i

Psicologia de la UdG.
• Taller II: L’adult i l’infant. Com ens relacionem amb els més petits?
A càrrec de Neus Pairó, psicòloga, terapeuta Gestalt, terapeuta familiar.
• Taller III: Serveis educatius per als infants dels 0 a 3 anys? Quins? Com?
A càrrec de Montserrat Vinyals, pedagoga, coordinadora de les escoles bressol municipals
de Girona.
13.30 h: Cloenda

16

Memòria d’activitats del CEM
Curs 2006-07

La valoració global de les XV Jornades ha estat molt positiva, tant pel que fa al valor afegit
que ha aportat a la secretaria tècnica del CEM com als participants, ateses les respostes
que han facilitat en les enquestes:
L’elevat volum de participació que hi ha hagut, atès que s’han comptabilitzat un total
de 232 inscripcions, de les quals 143 han respost a l’enquesta que vàrem facilitar.
El grau de satisfacció que han expressat ha estat molt elevat, sobretot pel que fa a
l’organització en general (horari, documentació i aspectes tècnics), al tema plantejat i la
conferència, així com els tallers.
Cal destacar que el canal de difusió a través del qual s’han assabentat
majoritàriament de la celebració d’aquesta jornada ha estat el correu electrònic, i
també a través de les escoles bressol municipals i les llars d’infants, així com pel
tradicional boca-orella.
Els principals indicadors de motivació dels participants per a aquesta jornada han
estat l’interès personal i professional per la temàtica tractada.
Pel que fa als comentaris més freqüents expressats pels participants, destaquem com
a positius: una valoració global molt interessant, l’encert en la selecció del tema i
possibilitar la participació a tots els ciutadans; i com a comentaris o aspectes a
millorar: les dificultats en l’accessibilitat a la web i a la informació, així com la manca
d’un espai de reflexió de més llarga durada.
En relació amb la conferència es comenta que caldria millorar les condicions de la sala
(llum, temperatura i sòl) i en relació amb els tallers, que no hi ha hagut prou temps per
desenvolupar tot el contingut i les conclusions no s’han pogut treballar.
Pel que fa els suggeriments més freqüents expressats pels participants, es proposa:
o que es lliuri més documentació i bibliografia
o que s’ampliï la difusió a tota la província de Girona
o que a partir de les jornades es creïn grups de treball per reflexionar en profunditat
sobre els temes tractats
o que s’ampliï la participació a les famílies
o que la jornada tingui una durada de dos dies o que se n’organitzin dues a l’any.
o que la metodologia de treball sigui més activa i inclogui propostes d’activitats per
als participants.
5.3. DIADA DE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA
El divendres dia 23 de febrer es va celebrar la XIII Diada de Cooperació Solidària,
organitzada conjuntament pel CEM i el Consell de Cooperació i Solidaritat. Hi varen
participar uns 150 alumnes de primària, de 8 escoles. En forma d’assemblea, els i les
alumnes varen presentar els treballs que havien realitzat en cada escola en relació amb
Objectius de Desenvolupament del Mil·leni. Com ja és tradició, l’acte va acabar amb una
xocolatada amb cacau de comerç just. El grup teatral La Troca s’encarregà de dinamitzar
l’acte.
Els centres participants foren: CEIP Montjuïc, CEIP Montfalgars, CEIP Eiximenis, CEIP
Migdia, CEIP Annexa, Escola Masmitjà, Escola Sagrada Família i Montessori-Palau
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5.4. BECA JOAQUIM FRANCH
A finals d’aquest curs 2006-2007, s’han realitzat unes modificacions a les bases de la Beca
Joaquim Franch per tal d’ajustar-la a les necessitats dels sol·licitats i evitar que la propera
convocatòria 2007, quedi deserta.
Aquesta proposta es concreta en la reorganització dels punts de les bases vigents i en la
incorporació d’un nou punt que tracta específicament de l’estructura o disseny del projecte
que hauran de presentar les entitats, centres i col·lectius i que es complementa amb un
assessorament personalitzat, com a mesura de suport a l’inici de l’elaboració del projecte.
Per altra banda, s’inclou un nou formulari de sol·licitud de la convocatòria que juntament
amb les noves bases estaran a disposició en la pàgina web del CEM.
5.5. BUTLLETINS INFORMATIUS I MONOGRÀFICS DEL CEM
Aquest curs s’han editat els butlletins informatius i les publicacions següents:
Butlletí
CEM Informa divulgació
Núm. 8
Desembre de 2006
CEM Informa divulgació
Núm. 9
Abril de 2007
CEM Informa monogràfic
Núm. 29
Febrer de 2007

Contingut
Aprendre al llarg de la vida
Família i Educació en Xarxa
L’alimentació. Reflexions des de l’educació

(monogràfic que recull el treball de la XIV Jornada)

5.6. PÀGINA WEB DEL CEM
Durant aquest curs 2006-07, s’ha anat actualitzant mensualment el contingut de la pàgina
web del CEM. Per altra banda, es valora molt positivament la utilitat d’aquesta eina de treball
que permet accedir a tothom a la informació actualitzada.
La informació que s’hi ha penjat fa referència a:
• Recull de les sessions plenàries. Acords presos, memòria d’activitats…
• Treball de les comissions
• Calendari i programació de les diferents activitats: jornada de treball, Diada de
Cooperació Solidària, Beca Joaquim Franch
• Procés de renovació del CEM i resultats
• Butlletins i publicacions editades…
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6. CONCLUSIONS I PROPOSTES
A nivell de dinàmica de treball general de les comissions de treball del CEM, s’observa que
la mitjana de reunions d’aquestes comissions ha estat de 5 reunions i la mitjana de la
participació dels seus membres en aquestes ha estat del 43,82%, per tant, comparativament
amb el curs passat, constatem que la periodicitat de les reunions ha estat la mateixa,
malgrat el grau de participació dels seus membres ha disminuït un 10,77% respecte el curs
passat que era del 54,59%.
Pel que fa a la dinàmica de treball general de les sessions plenàries del CEM, s’observa que
la periodicitat de les reunions són les establertes en l’aprovació de l’acord del calendari de
sessions plenàries del curs 2006-07, el 31 de maig de 2006. No obstant, pel que fa al grau
de participació que és del 51,63%, s’observa un lleuger increment del 2,02% respecte el
curs passat que era del 49.61%.
Arrel de la jornada d’eleccions al CEM, celebrada el maig de 2007, podem constar per una
banda el grau de participació d’enguany ha estat molt baix (d’un 0,09%) i continuen existint
nombroses vacants en sectors de representativitat com és el d’alumnes, pares i mares, PAS
i mestres i professors. Per aquest motiu, la comissió permanent del CEM, es planteja el
proper curs endegar un procés de reflexió i d’elaboració de propostes per millorar el grau de
participació i el sistema de funcionament del CEM. Pel que fa als acords, s’insta també a la
comissió permanent perquè el proper curs dugui a terme un seguiment més acurat de les
propostes reflectides en els acords que es presentin.
7. ANNEX
7.1 COMPOSICIÓ DEL PLE (fins al maig de 2007)
Presidenta: Anna Pagans i Gruartmoner
Secretària: M. Glòria Gou Clavera
Altres àmbits
Miquel
Lluís
M.Teresa
Glòria
Joaquim
Montserrat
Carme
Carme

Blanch Solé
Brugués Agustí
Maneu Marcos
Muñoz Mella
Pèlach Busom
Vila Suñé
Sánchez Nonell
Saurina Canals

Alumnes
Carles
Albert
Francesc
Mireia

López Ortega
Sunyer Castillo
Ripoll Oliveras
Van Leeuwen

Corporació
Anna
Amèlia

Pagans
Barbero Rivera
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Juan María
M. Àngels
Lluïsa
Xavier
Joan
Zoila
Montserrat

Castel Sucarrat
Freixenet Bosch
Faxedas Brujats
Manyer Perpinyà
Olóriz Serra
Riera Ben
Soler Vila

Directors i titulars
Víctor
Robert
Ramon
Anna
Montserrat
Assumpta
Miquel
Josep
Joaquim

Alesanco Cordón
Serra i Puig
Bosch Baulida
Durà Rovira
Felipe Cuyàs
Ramoneda Cordón
Riera Casadevall
Moret Massaguer
Ruhí Brunsó

Mestres i professors
Santiago
Jordi
Enric
Victòria

Musquera
Casas Madrenas
Ibarzábal
Saget Bosch

Pares i mares
Imma
José Antonio
M. Àngels
Montse
Sílvia-Carlota
Pilar
Hans-Peter
Evarist

Fuyá Lassnig
Peñaloza Giron
Herraiz
Batlle i Pujol
Navarro Font
Sanz Pardo
Trauschke
Llenas i Torrent

Montserrat
Narcís

Matas Mula
Mató Grassot

PAS

Reconegut prestigi
Joan
Antoni

Alcalà Quiñones
Domènech i Roca
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7.2 COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS DE TREBALL (fins al maig de 2007)
Comissió Permanent
Anna
Lluïsa
Joan
Juan María
Montserrat
Imma
M. Àngels
Enric
M.Teresa
Xavier
Narcís
Sílvia-Carlota
Zoila
Carme

Pagans
Faxedas
Alcalà Quiñones
Castel Sucarrat
Felipe Cuyàs
Fuyá Lassnig
Herraiz
Ibarzábal
Maneu Marcos
Manyer Perpinyà
Mató Grassot
Navarro Font
Riera Ben
Sánchez Nonell

Comissió de Planificació
Lluïsa
Jordi
Anna
Josep
Joan
Joaquim
Mireia
Robert
Hans-Peter

Faxedas Brujats
Casas Madrenas
Durà Rovira
Moret i Masseguer
Olóriz Serra
Ruhí Brunsó
Van Leeuwen Bernat
Serra i Puig
Trauschke

Comissió de Millora de la Qualitat Educativa
M.Àngels
Víctor
Jordi
Antoni
M. Àngels
Jose Antonio
Miquel
Montserrat
Assumpta
Lluís
Sílvia-Carlota

Freixenent Bosch
Alesanco Cordón
Casas Madrenas
Domènech i Roca
Herraiz
Peñaloza Giron
Riera Casadevall
Vilà Suñé
Ramoneda Cordón
Brugués Agustí
Navarro Font

Comissió de Comunicació
Joaquim
Ramon
Carles
Hans-Peter
Albert
Santiago

Pèlach Busom
Bosch Baulida
López Ortega
Trauschke
Sunyer Castillo
Musquera
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Comissió d’Alumnes
Mireia
Albert
Francesc
Carles

Van Leeuwen
Sunyer Castillo
Ripoll Oliveras
López Ortega

Comissió de Relacions Educació – Ciutat
Amèlia
Miquel
Montserrat
Francesc
Victòria
Carme
Montserrat
Pilar
Montse
Evarist
Glòria
Imma
Albert

Barbero Rivera
Blanch Solé
Matas Mula
Ripoll Oliveras
Saget Bosch
Saurina Canals
Soler Vila
Sanz Pardo
Batlle i Pujol
Llenas i Torrent
Muñoz i Mella
Fuyá Lassnig
Sunyer Castillo

7.3 RELACIÓ DELS ACORDS DEL CEM
La relació d’acords presos en les sessions plenàries, el contingut dels quals està a la vostra
disposició a la següent pàgina web http://www.ajuntament.gi/educacio/cem_documents.php,
és la següent:
Ple del 18 d’octubre de 2006
Aprovació de la data de l’última sessió plenària del curs 2006 - 2007
Valoració del procés de matriculació a l’inici del curs 2006-2007
Memòria d’activitats i actuacions del curs 2005 – 2006
Aprovació del tema de la XV Jornada del CEM
Ratificació de la resolució de la convocatòria 2005 de la beca Joaquim Franch
Ple del 24 de gener de 2007
Procedir a la renovació parcial dels membres del Consell Escolar Municipal - Consell
Municipal d'
Educació de Girona: procés electoral 2007
Al·legacions del CEM al projecte de decret pel qual s'
estableix el procediment d'
admissió
de l'
alumnat
Ple del 23 de març de 2007
Cap acord presentat
Ple del 14 de juny 2007
Participació en l'
organització d'
un acte ludicofestiu i cultural a la ciutat de Girona
Modificacions de les Bases de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2007
Modificacions de les bases de la convocatòria d'
ajuts per a la igualtat d'
oportunitats
Valoracions de l'
activitat Escoles Obertes al juny i/o setembre
Renovació parcial dels membres del CEM, procés electoral maig 2007
XIV Diada de Cooperació Solidària
XVI Jornada del CEM
Calendari de les sessions plenàries del CEM del curs 2007-2008
Editar el calendari escolar del CEM per al curs 2007-2008
Ratificació de l'
acord: Recomanació del calendari escolar per al curs 2007-2008
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