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El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta en aquest
document el resultat del treball realitzat al llarg del curs 2011-12.
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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 2011-12.
En el desenvolupament del treball de les cinc comissions del CEM es reflecteix l’interès de la
ciutat en totes aquelles qüestions que afecten l’educació en el municipi i des de diferents
àmbits d’intervenció del món educatiu, mitjançant els diversos sectors de representació:
pares i mares, mestres i professors, directors/es, alumnat, personal d’administració i serveis
dels centres educatius, l’Administració local i membres d’altres àmbits de l’educació.
A grans trets, el treball generat durant aquest curs 2011-12 forma part d’un debat viu i intens
existent en la comunitat educativa del municipi de Girona i, 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 general del CEM consisteix a:
Promoure la coresponsabilització 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.

Els objectius específics proposats pel CEM durant aquest curs 2011-12 han estat:
1.
2.
3.
4.

Dinamitzar les sessions plenàries i comissions de treball del CEM.
Reforçar la relació amb els consells escolars de centre de la ciutat.
Dur a terme el seguiment dels acords aprovats pel CEM.
Motivar la participació d’entitats socioeducatives de la ciutat.
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2011-12

RESUM DINÀMICA DE TREBALL GENERAL
COMISSIONS 2011-12
COMISSIONS

REUNIONS

GRAU DE PARTICIPACIÓ

Sessió plenària

4

55,11%

C. Permanent

7

77,78%

C. Planificació i Equipaments

9

64,81%

C. Millora de la Qualitat

7

40,48%

C. Relacions Educació - Ciutat

6

31,67%

C. Comunicació

5

86,67%

C. Alumnes

6

56,67%

TOTAL

44

59,03%

3.1. L’ACTIVITAT DEL PLE
Al llarg d’aquest curs escolar 2011-12 s’han celebrat un total de quatre sessions plenàries,
on la mitjana de la participació dels seus membres ha estat d’un 55,11%

Índex de Participació a les Sessions Plenàries
100%
80%

17
26

27

27

60%

9

40%

7

7

20%

11

10

18

10
7

0%
Octubre
Excusats

Gener

Març

No Assistents

Maig
Assistents

Respecte al curs passat, la participació general dels membres en les sessions plenàries del
CEM ha augmentat en un 9,44%.
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A les sessions plenàries celebrades hi ha assistit també el Director de SSTT d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Albert Bayot, tècnics/ques d’educació, joventut, serveis
socials i cultura de l’Ajuntament de Girona i equips directius i membres de l’AMPA de l’EBM
l’Olivera i l’escola de Domeny.
Els debats educatius realitzats en les sessions plenàries s’han centrat en diverses
temàtiques d’interès de la comunitat educativa:
-

-

“Projecte 0-6”, una experiència de continuïtat de l’etapa d’educació infantil, a càrrec
de Dolors Farres, directora de l’EBM l’Olivera, i Àngel Vilallón, director de l’escola
Pericot.
"Taller del Circ", una experiència socioeducativa de dinamització juvenil, a càrrec
de Glòria Muñoz de l’Associació Batibull.
Visita i presentació del nou equipament cultural La Marfà, a càrrec de David
Ibàñez.

Data

26/10/11
EBM l’Olivera

25/01/2012
Espai Jove Els Químics

Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del 25 de maig de 2011
2. Presentació de l’experiència “Projecte 0-6" de l’escola bressol l’Olivera i l’escola Pericot.
3. Comissió Permanent:
3.1 Memòria d’activitats i actuacions del CEM curs 2010-11
3.2 Assabentat de l’acord de la Comissió Permanent de recomanació del calendari
escolar pel curs 2011-12
3.3 Assabentat de l’acord de la Comissió Permanent per a l’edició del calendari escolar
del curs 2011-12
4. Comissió Planificació Escolar i Equipaments:
4.1. Valoració del procés de matriculació a l’inici del curs 2011-12
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 26 d’octubre de 2011
2. Seguiment de les comissions de treball del CEM
3. Experiència "Taller del Circ", a càrrec de Glòria Muñoz, de l’Associació Batibull
4. Comissió Permanent:
4.1. Calendari Escolar pel curs 2012-13
5. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
5.1. Informe de recomanacions del procés de preinscripció i matrícula pel curs 2012-13
6. Informació diversa
7. Torn obert de paraules
Presentació del nou equipament cultural La Marfà, a càrrec de David Ibàñez.

28/03/2012
Espai cultural La Marfà

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 25 de gener de 2012
2. Comissió Permanent:
2.1. Procés de renovació parcial dels membres del CEM. Procés Electoral 2012
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments: _
3.1. Informe de recomanacions de la Formació Professional a la ciutat de Girona pel curs
2012-13
4. Comissió d'
Alumnes:
4.1. Recurs educatiu: Lipdub "Secundària Gironina, I tu que hi dius?"
5. Seguiment de les comissions de treball del CEM
6. Informació diversa
7. Torn obert de paraules
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Presentació del projecte educatiu de l’escola Domeny, a càrrec de Carme Casacuberta
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària de dia 28 de març de 2012
2. Comissió Permanent: Renovació parcial dels membres del CEM, procés electoral 2012.
Benvinguda dels nous membres i comiat dels membres que cessen.
3. Comissió Permanent:
3.1. Edició del calendari escolar per el curs 2012-13
3.2. Calendari de les sessions plenàries per el curs 2012-13
3.3. XIX Diada de Cooperació Solidària
4. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
4.1. Informe de valoració del procés d'
escolarització del curs 2011-12 i seguiment del
procés de preinscripció i matricula pel curs 2012-13
4.2. Informe de seguiment dels menjadors escolars a la ciutat, curs 2011-12.
5. Comissió de Relacions Educació i Ciutat:
5.1. Informe recomanació de propostes per a l'
elaboració del nou Pla Local de Joventut
de Girona.
5.2. Resolució de la convocatòria 2011 de la Beca Joaquim Franch
6. Informació diversa
7. Constitució de les comissions de treball
8. Torn obert de paraules

30/05/2012
Escola de Domeny

3.2 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Durant aquest curs 2011-12, la Comissió Permanent s’ha reunit un total de 7 vegades. La
mitjana de participació dels seus membres ha estat de set persones (77,78%), d’un total de
nou membres que componen aquesta comissió.
Índex de Participació de la Comissió Permanent
100%
80%
60%

7

7

7

22,22%

8

9

77,78%

0

40%
20%

5

6

0
0
2

0
2

0
2

3

0

0%
Oct

Nov

Gener

Excusats

Gener
extra

No Assistents

Març

4
0
1
Maig

0,00%

Juny
extra

Excusats

No assistents

Assistents

Assistents

Respecte al curs passat, la Comissió Permanent, a nivell quantitatiu, ha disminuït en un el
nombre total de reunions i ha incrementat significativament l’índex de participació dels
seus membres en un 37,78%.
COMISSIÓ PERMANENT
Data
1.
2.
3.
4.
19-10-11

5.

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 18 de maig de 2011
Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
Seguiment del treball de les comissions i dels acords del CEM
Comissió Permanent:
4.1. Memòria d'
activitats del CEM del curs 2010-11
4.2. Ratificació de l'
acord de la Comissió Permanent de recomanació del calendari escolar pel curs 2011-12.
4.3. Ratificació de l'
acord de la Comissió Permanent per a l'
edició del calendari escolar del curs 2011-12.
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
5.1. Valoració del procés de matriculació a l'
inici de curs 2011-12
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6.
7.
8.
1.
2.
3.
29-11-11
4.
5.

Concreció dels punts de l'
ordre del dia de la sessió plenària del 26 d'
octubre de 2011
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 d'
octubre de 2011
Seguiment del treball de les comissions i dels acords del CEM
Propostes de treball: calendari escolar, vinculació CEM-PEC, etc.
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 29 de novembre de 2011
Seguiment del treball de les comissions
Proposta de treball del Calendari Escolar pel curs 2012-13
Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
12-01-12
4.1. Informe de recomanacions per el procés de preinscripció i matrícula del curs 2012-13
5. Concreció dels punts de l'
ordre del dia de la sessió plenària del 25 de gener de 2012
6. Informació diversa
7. Torn obert de paraules
Revisió de la proposta d'
acord de la Comissió de Planificació en relació a l'
Informe de recomanacions del procés
de preinscripció i matrícula pel curs 2012-13, atès el resultat de les reunions mantingudes amb el col·lectiu de
23-01-12
direccions de centres educatius i a la Taula Mixta de Planificació.
1. Aprovació de la proposta de resum de les reunions dels dies 12 i 23 de gener de 2012
2. Comissió Permanent:
2.1. Procés de renovació parcial dels membres del CEM. Procés Electoral 2012
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
3.1. Informe de recomanacions per a la millora de la Formació Professional a la ciutat de Girona.
4. Comissió d'
Alumnes:
20-03-12
4.1. Recurs educatiu: Lipdub "Secundària Gironina, I tu que hi dius?"
5. Seguiment de l'
activitat de les comissions de treball
6. Concreció dels punts de l’odre del dia de la sessió plenària del 28 de març de 2012 a la Marfà
7. Informació diversa
8. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum del dia 20 de març de 2012
2. Comissió Permanent
2.1. Renovació parcial dels membres del CEM. Resultats del procés electoral 2012
2.2. Edició del calendari escolar per el curs 2012-13
2.3. Programació del calendari de sessions plenàries del curs 2012-13
2.4. XIX Diada de Cooperació Solidària
3. Comissió de Planificació Educativa
3.1. Informe de seguiment dels menjadors escolars a la ciutat de Girona, curs 2011-12.
23-05-12
3.2. Informe de valoració del procés d'
escolarització del curs 2011-12 i seguiment del procés de preinscripció i
matricula pel curs 2012-13
4. Comissió de Relacions Educació i Ciutat
4.1. Informe elements de recomanació per a l'
elaboració del nou Pla Local de Joventut de Girona.
4.2. Resolució de les Bases de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2011
5. Concreció dels punts de l’odre del dia de la sessió plenària del 30 de maig de 2012 a l'
escola Domeny
6. Informació diversa
7. Torn obert de paraules
Tal com varem acordar en la darrera sessió plenària del CEM, una vegada disposem del text de l’Ordre per a la
qual s’estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als centres educatius no universitaris de Catalunya,
06-06-12 em plau adreçar-vos la convocatòria següent:
- Calendari i horari escolar curs 2012-2013
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3.3. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Durant aquest curs 2011-12, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments s’ha reunit
un total de 9 vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat de vuit
persones (64,81%), d’un total de dotze membres que componen aquesta comissió.
Índex de Participació de la Comissió de
Planificació Escolar i Equipaments
100%
80%

7

60%

6
9

11

40%

2

20%

3

1
0

0%

Oct

Oct

2

0

4

1
2

Nov

Des

Excusats

8

4

7

6

9
2
3

2

1

4

4

Gener Febrer Març

No Assistents

25,00%

7

Abril

64,81%

10,19%

0
3
Maig

Excusats

No assistents

Assistents

Assistents

Respecte al curs passat, la Comissió de Planificació Educativa, a nivell quantitatiu, ha
mantingut el nombre de reunions i ha incrementat significativament l’índex de
participació dels seus membres en un 28,3%. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç
dedicat al seguiment del document de Mesures educatives per a la millora de l’èxit escolar i
la cohesió social a la ciutat, en especial èmfasi en la zonificació escolar, així com també en
la qüestió dels menjadors escolars i de la formació professional a la ciutat.
COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Data

3.
4.
5.

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 11 de maig de 2011
Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió, organització, calendari i pla de
treball.
Dades del procés de preinscripció i matrícula del curs 2011-12
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 5 d'
octubre de 2011
Elaboració de la proposta Informe de valoració del procés de preinscripció i matrícula del curs 2011-12.
Llistat de proposta de temes a tractar a la comissió
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 18 d'
octubre de 2011
Informacions sobre planificació escolar a la sessió plenària del 26 d'
octubre.
Temàtiques a tractar aquest curs: Formació Professional
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 8 de novembre de 2011
Proposta referent a la preinscripció del procés de preinscripció dels centres educatius
sostinguts amb fons públics: canviar de zona l'
escola Mare de Déu del Mont i Pericot.
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
05-10-11

18-10-11

08-11-11

20-12-11

10-01-12

3.
4.

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 20 de desembre de 2011
2. Valoració de la Proposta de l'
Ajuntament de Girona, de canviar de zona l'
escola Mare de Déu del Mont
i Pericot de zona, per el procés de preinscripció dels centres educatius sostinguts amb fons públics curs
2012-13.
3. Proposta d’acord Informe de recomanacions del procés de preinscripció pel curs 2012-13
4. Propostes de calendari escolar pel curs 2012-13
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5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14-02-12

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 10 de gener de 2012
Informacions sobre el procés de preinscripció i matrícula pel curs 2012-13
Informacions sobre l'
horari del calendari escolar pel curs 2012-13
Seguiment de les dades de Menjadors Escolars. Possibles qüestions a plantejar
Seguiment de les dades de Formació Professional de la ciutat. Possibles qüestions a plantejar
Informació diversa
Torn obert de paraules

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 14 de febrer de 2012
2. Informacions sobre el procés de preinscripció i matrícula pel curs 2012-13
3. Propostes per continuar avançant en la Formació Professional a la ciutat:
Diàleg amb les aportacions i propostes de Joaquim Bosch, director de l'
IES Narcís Xifra i Masmitjà de
Girona
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules

13-03-12

17-04-12

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 13 de març de 2012
Informacions sobre el procés de preinscripció i matrícula pel curs 2012-13
Seguiment de lasituació actual dels menjadors escolars a la ciutat deGirona
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 17 d'
abril de 2012
Seguiment del procés d'
escolarització d'
aquest curs 2011-12 i valoració del procés de preinscripció i
matrícula pel curs 2012-13
Elaboració proposta d'
acord: Informe de seguiment del procés d'
escolarització d’aquest curs 2011-12 i
valoració del procés de preisncripció i matrícula pel curs 2012-13
Revisió proposta d'
acord: Informe de seguiment dels menjadors escolars a la ciutat de Girona, curs
2011-12
Informació diversa
Torn obert de paraules

3.
21-05-12

4.
5.
6.

3.4. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT
Durant aquest curs 2011-12, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament s’ha
reunit un total de 7 vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre
dues i tres persones (40,48%), d’un total de sis membres que componen aquesta comissió.

Índex de Participació de la
Comissió de Millora de la Qualitat
14,29%

100%
80%

3

2
4

20%

3

2
1

0%
Oct

3

2
0
Nov

Excusats

2

2
45,24%

3

60%
40%

40,48%

1

1

2

3

1

1

3

0
Gener Febrer Març
No Assistents

3

Excusats

Març

No assistents

Assistents

Abril

Assistents
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Respecte al curs passat, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament, a nivell
quantitatiu, ha incrementat en una el nombre total de reunions, però ha reduït l’índex de
participació dels seus membres en un 2,85%. A nivell qualitatiu, cal destacar la vinculació
establerta amb un grup de recerca de l’Institut de Ciències de l’Educació-Josep Pallach
(ICE) en el disseny d’un qüestionari que mesuri la correlació entre l’alumnat i el professorat
de secundària pel que fa a la motivació.

Data
1.
2.
19-10-11

17-11-11

19-01-12

14-02-12

15-03-12

29-03-12

26-04-12

3.
4.
1.
2.
3.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT
Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum del dia 10 de maig de 2011.
Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió, organització, calendari i pla de
treball.
Informació diversa
Torn obert de paraules

4.

Aprovació de la proposta de resum del dia 19 d’octubre de 2011.
Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió.
Pla de treball: estratègies de diagnòstic i orientació docent sobre necessitats educatives / motivació
alumnat
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum del dia 17 de novembre de 2011.
Concreció Pla de Treball
Informació diversa: PEC
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum del dia 19 de gener de 2011.
Proposta de treball: Motivació alumnat-professorat
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum del dia 14 de febrer de 2011.
Sessió de treball: elaboració dels qüestionaris de motivació professorat-alumnat
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum del dia 15 de març de 2012.
Sessió de treball: elaboració dels qüestionaris de motivació professorat-alumnat
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum del dia 29 de març de 2012
Sessió de treball: elaboració dels qüestionaris de motivació professorat-alumnat
Informació diversa
Torn obert de paraules
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3.5. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT
Durant aquest curs 2011-12, la Comissió de Relacions Educació – Ciutat s’ha reunit un total
de 6 vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat de tres persones
(31,67%), d’un total de deu membres que componen aquesta comissió.

Índex de Participació de la
Comissió Relacions Educació-Ciutat
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Respecte al curs passat, la Comissió de Relacions Educació-Ciutat, a nivell quantitatiu, ha
mantingut el nombre total de reunions, però ha disminuït força l’índex de participació dels
seus membres en un 21,11%.
COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT
Data

06-10-11

17-11-11

19-01-12

16-02-12

08-03-12

26-04-12

1.
2.
3.
4.
5.

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 17 de maig de 2011
Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió, organització, calendari i pla de treball.
Beca Joaquim Franch conv. 2011
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 6 d'
octubre de 2011
Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió i calendari.
Propostes de Pla de Treball
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 17 de novembre de 2011
El Pla Local de Joventut, presentació a càrrec de Narcís Turon, cap de servei de Joventut
a l'
Ajuntament de Girona: elaboració de propostes.
Informació diversa: Beca J. Franch, PEC...
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 19 de gener de 2012
El Pla Local de Joventut: inici elaboració de propostes
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 16 de febrer de 2012
Conversa sobre Joventut i Ciutat, a càrrec de Pere Soler, professor de la UdG.
Elaboracions de propostes: nou pla local de joventut
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 8 de març de 2012
Tancament de la proposta d'
acord: Propostes per un nou pla local de joventut a la ciutat de Girona
Beca Joaquim Franch: Comissió avaluadora de projectes
Informació diversa
Torn obert de paraules
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3.6. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Durant aquest curs 2011-12, la Comissió de Comunicació s’ha reunit un total de 5 vegades.
La mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre dos i tres persones (86,67%),
d’un total de tres membres que componen aquesta comissió.
Índex de Participació de la
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Respecte al curs passat, la Comissió de Comunicació, a nivell quantitatiu, ha reduït en una
el nombre total de reunions, i ha incrementat l’índex de participació dels seus membres en
un 3,34%. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç en continuar amb la iniciativa del nou cicle
de cinema de pel·lícules d’interès educatiu en col·laboració amb el Museu del Cinema de la
ciutat.
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Data

04-10-11

04-11-11

10-02-12

09-03-12

20-04-12

Temes tractats
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 9 de maig de 2011
2. Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió, organització, calendari i
pla de treball.
3. Cicle de CineFòrum d'
Educació
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 4 d'
octubre de 2011
Cicle de CineFòrum d'
Educació: propostes films i tertulians
Difusió CEM: estratègies de comunicació
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 4 de novembre de 2011
Cicle de CineFòrum d'
Educació
Estratègies de comunicació CEM
Butlletí del CEM
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 10 de febrer de 2012
Cicle de CineFòrum d'
Educació
Estratègies de comunicació CEM
Butlletí del CEM
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 9 de març de 2012
Butlletí del CEM
Cicle de CineFòrum d'
Educació
Informació diversa
Torn obert de paraules
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Dimarts 17 de gener de 2012. 19.30 hores.
Museu del Cinema. Entrada lliure

Déjate llevar (Take the Lead) de Liz Friedlander
(Estats Units, 2006) 108 min

CICLE
CINEMA
FÒRUM
D’EDUCACIÓ

Basada en la veritable història de Pierre Dulaine, un
inspirador professor de ball que ofereix classes gratuïtes als
alumnes més conflictius de les escoles de Nova York. Al
principi els alumnes tracten a Dulaine amb escepticisme,
especialment quan descobreixen el que es proposa
ensenyar-los, però el seu compromís i dedicació a poc a poc
els fa caure les barreres que els separen. Fins al punt que
decideixen anar encara més lluny i creen un estil nou, ple
d'
energia: una barreja del ball de saló clàssic de Dulaine
amb el seu propi estil hip-hop.

Membres del Fòrum
Presentació a càrrec de Joan Domènech,
representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats i
president de la Comissió de Comunicació del CEM.
Tertulians: Dinora Valdivia, professora de dansa
contemporània i creativa co-directora de l’Escola de
Dansa Cont-Class.
Dijous 22 de març de 2012. 19.30 hores.
Museu del Cinema. Entrada lliure

La pizarra (Takhté Siah) de Samira Makhmalbaf
(Iran, 2000) 85 minuts.
Rodada a l'
Iran, la pel·lícula segueix un grup de professors
que, després d'
un bombardeig al Kurdistan Iranià, vaguen
d'
una ciutat a una altra buscant estudiants a qui ensenyar.
En el seu camí troben gent d'
edats i formes de vida diferents
en un esforç per ajudar i compartir els seus coneixements
amb qualsevol persona que està disposada a aprendre.

Membres del Fòrum
Presentació a càrrec de Joan Domènech,
representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats i
president de la Comissió de Comunicació del CEM.
Tertulians: Xavier Besalú, professor de Pedagogia a
la UdG i vicepresident de GRAMC, i Francesc Vila,
Coordinador de l’Equip LIC del Servei Educatiu del
Gironès i membre del CEM.
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Dijous 24 de maig de 2012. 19.30 hores.
Museu del Cinema. Entrada lliure

La red social de David Fincher (USA, 2010) 120
minuts
Un alumne de Harvard, un geni en la programació, una nit
se seu davant l’ordinador i ple d’entusiasme comença a
desenvolupar una nova idea. Allò que va començar en una
habitació d’un col·legi major aviat es converteix en una
revolucionària xarxa social. Sis anys i 500 milions d’amics
després, Mark Zuckerberg, és el bilionari més jove de la
història. Però a aquest jove emprenedor l’èxit no li ha portat
més que complicacions personals i legals.
Basada en el llibre "The Accidental Billionaires" de Ben
Mezrich, "The Social Network" narra la història dels joves
fundadors de la popular xarxa social Facebook,
especialment del seu creador més conegut, Mark
Zuckerberg. La llegenda: "No es fan 500 milions d’amics
sense
fer
uns
quants
enemics."
http://www.filmaffinity.com/es/film577699.html

Membres del Fòrum
Presentació a càrrec de Joan Domènech,
representant del Col·legi de Doctors i Llicenciats i
president de la Comissió de Comunicació del CEM.
Tertulians: Pere Cornellà i Canals, professor de
Pedagogia a la UdG.

3.7. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ALUMNES
Durant aquest curs 2011-12, la Comissió d’Alumnes s’ha reunit un total de sis vegades. La
mitjana de participació dels seus membres ha estat d’entre dues i tres persones (56,67%),
d’un total de cinc membres que componen aquesta comissió.
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Respecte al curs passat, la Comissió d’Alumnes, a nivell quantitatiu, ha increment en tres el
nombre total de reunions i ha disminuït en un 10% l’índex de participació dels seus
membres. A nivell qualitatiu, cal destacar l’esforç dedicat a proposar iniciatives de millora
(projectes, recursos educatius, etc.) adreçats als joves de la ciutat, així com la seva
vinculació amb la Comissió de Relacions Educació i Ciutat pel que fa a l’elaboració de
propostes per el disseny d’un nou Pla Local de Joventut a la ciutat.
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COMISSIÓ D’ALUMNES
Data

06-10-11

17-11-11

19-01-12

16-02-12

08-03-12

26-04-12

Temes tractats
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 13 de gener de 2011
2. Funcionament de la comissió de treball: elecció del president/a de la comissió, organització,
calendari i pla de treball.
3. Proposta de projecte: Lipdub a la ciutat
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 6 d'
octubre de 2011
2. Funcionament de la comissió de treball: elecció del president/a de la comissió i pla de treball.
3. Proposta de projecte: Lipdub a la ciutat , Recurs Educatiu "Participació Joves de
Secundària"
4. Informació diversa: Taller d'
Èxit Escolar
5. Torn obert de paraules
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 17 de novembre de 2011
Funcionament de la comissió de treball: elecció del president/a de la comissió.
Proposta de projecte: Lipdub a la ciutat
Recurs Educatiu "Participació Joves de Secundària"
Informació diversa: Taller d'
Èxit Escolar, PEC, Xarxes Socials
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 de gener de 2012
Funcionament Lipdub a la ciutat
Aportacions al Pla Local de Joventut
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 16 de febrer de 2012
Proposta d'
acord: Bases del Concurs Lipdub Secundària a Girona
Aportacions al Pla Local de Joventut
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 8 de març de 2012
Lipdub Secundària a Girona: concreció pel curs 2012-13
Aportacions al Pla Local de Joventut
Informació diversa
Torn obert de paraules
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3.8. EVOLUCIÓ COMPARATIVA DE L’ACTIVITAT DEL CEM
En termes generals, l’activitat general de les sessions plenàries i comissions de treball del
CEM es va incrementant de manera progressiva. Comparativament amb els cursos
anteriors, aquest curs 2011-12 s’observa un lleu increment del nombre de reunions i de
manera significativa un increment en l’índex global de participació dels membres del CEM.
Evolució de l'
activitat del CEM
60
59,03
57,38
52,61

50
50

40

42

42
30

51,84
50,68

44

37

34

20

24,56

10
0
Núm. reunions
Curs 2006-07

Curs 2007-08

% participació general

Curs 2008-09

Curs 2009-10

Curs 2010-11

Curs 2011-12

Pel que fa al grau de participació dels diferents sectors de representació del CEM en les
sessions plenàries, s’observa per una banda un creixement notable de la participació dels
sectors de membres de la corporació, pares i mares, alumnes i d’altres àmbits del món de
l’educació; de manera més sostingut en el sector de directors/es i professorat on caldria
incidir-hi atès que respecte altres anys havia estat elevat i un lleu descens en el sector PAS I
membres de reconegut prestigi que no han estat nomenats.
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4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL 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.
D’acord amb l’aprovació de l’acord de modificació del sistema de renovació parcial dels
membres del CEM aprovat en sessió plenària amb data 27 de gener de 2010, l’aplicació del
sistema de renovació parcial dels membres del CEM basat en l’alternança dels membres
que ho són d’acord sistema de designació o d’eleccions, fa que enguany els procés de
renovació parcial dels membres del CEM afecti només als representants dels sectors que ho
són per designació en el Consell.

En el cas del sector d’alumnes del CEM, tots els centres educatius de secundària de la ciutat
designaran dos membres representants d’alumnes del consell escolar de seu centre per
garantir la representativitat d’aquest sector a nivell de ciutat, alhora es recorda la tasca que
desenvolupa aquest sector en sí d’aquest òrgan de participació educativa:
•
•
•
•
•

Assistir mensualment a les sessions de treball de la comissió d’alumnes i a les 4
sessions plenàries del CEM que se celebren al llarg de tot el curs escolar.
Elaborar conjuntament amb els/les companyes de la comissió propostes de millora
per els joves de secundària de la ciutat.
Traslladar la informació de l’activitat que es desenvolupa a la comissió d’alumnes, en
els espais de tutoria i en els consells escolars de centre corresponents.
Dinamitzar el grup virtual de facebook “secundària gironina”
Participar activament en el grup assessor del Projecte Educatiu de Ciutat.

També s’acorda fer extensiva la representativitat de la participació d’alumnes de secundària
d’associacions d’estudiants, a aquelles altres entitats o associacions juvenils, culturals,
artístiques, musicals, etc. de la ciutat, on també hi participen alumnes de secundària.
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4.1. SECTORS DE REPRESENTACIÓ AFECTATS
Sector / composició

Situació actual

Aquest curs 2011-12 la renovació afecta els i les representants que ho són per designació del seu propi sector:

Previsió

Renovació parcial dels membres
Sistema Eleccions
4 vacants (CEC secundària)

Sistema Designacions
2 vacants d’associacions d’estudiants

Tenim: 3
3 CEC secundaria

Falten: 6
4 vacants (CEC secundària) +
2 associacions

Tenim: 4
1 CEC CEIP
2 AMPA
1 FAPAC

Falten: 5
4 vacants CEC (2 CEIP + 2 IES) +
1 vacant AMPA +
1 renovació FAPAC

Tenim: 3
2 CEIP
1 IES
Tenim: 7
3 CEC CEIP
3 Sindicats
1 COD

Falten: 1
1 vacant IES
Falten: 2
2 vacants CEC IES

Jordi Casas (CCOO)
Enric Ibarzàbal (USTEC)
Eduard Carlos (UGT)
Joan Domènech (Col·legi Oficial Doctors)

Tenim: 8
6 (4 CEIP + 2 IES)
2 concertats

Falten: 1
Renovació centres
públics/concertats+
1 vacant concertat

Anna Durà
Pilar de Bolós
Anna Nadal
Àngel Vilallón
Pedro Cortés
Joaquim Ruhí
Susanna Berengena
Miquel Riera
1 vacant concertada

Altres àmbits: 9

Tenim: 8

3 ensenyaments règim especial
(EOI, Conservatori Música i CFA)
2 ensenyaments no reglats
3 Universitat
1 Tècnic Ajuntament

Falten: 1
Renovació tots +
1 vacant (EOI)

2 ensenyaments
règim especial
(EOI, Conservatori
Música i CFA)
2 ensenyaments no
reglats
3 Universitat
1 Tècnic Ajuntament
Falten: 5
Tenim: 0

1 vacant (EOI)
Roser Batllori, Margarida Falgàs i Rafael
García (Universitat de Girona)
Salvador Parron (Conservatori de Música)
Miquel Blanch (CFO-Girona)
Maria Solés (Fundació Esplai)
Joan Camps (Centre Parroquial de Sta.
Eugènia)
Carme Sánchez (Ajuntament de Girona).

Alumnes: 9
7 CEC secundaria
2 associacions estudiants
Pares i Mares: 9
5 CEC (3 CEIP + 2 IES)
3 AMPA
1 FAPAC
PAS: 4
4 CEC (2 CEIP + 2 IES)
Mestres i Professors: 9
5 CEC (3 CEIP + 2 IES)
3 Sindicats
1 Col·legi Oficial Doctors
Directors i Titulars: 9
6 centres públics (4 CEIP + 2 IES)
3 centres privats concertat

Reconegut Prestigi: 5

Silvia Navarro (FAPAC)

CAP

5 vacants
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4.2. CALENDARI DE RENOVACIÓ

Dates

Actuacions

Fins el 10 d’abril de 2012

La Secretaria Tècnica del CEM comunicarà a les entitats i
institucions els corresponents candidats que cal renovar per
tal de que puguin procedir a la designació d’un/a nou/va o
continuïtat del mateix representant.

Fins el 14 de maig de 2012

Les entitats o institucions comunicaran a la Secretaria
Tècnica del CEM la designació del/ de la representant.

30 de maig de 2012

Nomenament dels nous membres en la Sessió Plenària
del Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació.

4.3. JORNADA D’ELECCIONS I RESULTATS DEL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL
D’acord amb l’aprovació de l’acord de renovació parcial dels membres del CEM aprovat en
sessió plenària amb data 28 de març de 2012, i consultats, doncs, tots els sectors de
representació que formen part del Consell, en la sessió plenària del CEM, amb data 30 de
maig de 2012, es dóna la benvinguda als nous membres i s’acomiaden els membres que
cessen. S’acorda nomenar els següents membres:
Representants d’alumnes
Pendent notificació per part dels centres educatius de secundària i entitats juvenils.
Representants dels pares i mares d’alumnes
Sílvia Navarro – FAPAC
Representants dels i de les mestres i professorat
Bet Casamitjana - sindicat USTEC-STE’s
Jordi Casas - sindicat CCOO
Eduard Carlos - sindicat UGT
Joan Domènech - Col·legi de Doctors i Llicenciats
Representants de directors i titulars
Anna Nadal – Escola Bosc de la Pabordia
Pilar de Bolós – Escola Carme Auguet
Àngel Villalón – Escola Pericot
Margarida Gallardo – Llar d’Infants El Tarlà
Susana Berengena – Escola Sagrada Família
Xavier García – Escola Maristes
Joaquim Mataró – Escola La Salle
Joaquim Ruhí – Institut Carles Rahola
Pedro Cortés – Institut Santiago Sobrequés
Representants d’altres àmbits educatius
Roser Batllori – Universitat de Girona
Margarida Falgàs – Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona
Rafael García – Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach
Miquel Blanch – Centre de Formació d’Adults de Girona
Pendent els ensenyaments de règim especial i no reglats
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5. ACTIVITATS I ACTUACIONS
5.1. ACORDS
Els acords presos en les diferents sessions plenàries del CEM s’han tramès de forma
particular a aquelles persones, entitats i institucions afectades directament pel seu contingut i
de forma general per correu electrònic als centres educatius, centres d’ensenyaments no
reglats, centres d’ensenyaments de règim especial i altres administracions.
La relació dels acords aprovats està a disposició de tothom a l’apartat d’acords i documents a
la pàgina web del CEM: http://www.girona.cat/web/educacio/cem_documents.php

RELACIÓ D’ACORDS APROVATS
Ple del 26 d’octubre de 2011
- Memòria d’activitats i actuacions del curs 2010-2011
- Informe de valoració del procés de matriculació del curs 2011-2012
Ple del 25 de gener de 2012
- Recomanacions del calendari escolar pel curs 2012-13
- Informe de recomanacions del procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments obligatoris
pel curs 2012-2013
Ple del 28 de març de 2012
- Procés de renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 2012
- Informe de recomanacions de la Formació Professional a la ciutat de Girona pel curs 2012-13
- Recurs educatiu Lipdub “ Secundària Gironina”
Ple del 30 de maig de 2012
- Resultats de la renovació parcial dels membres del CEM, procés 2012
- Edició del calendari escolar per al curs 2012-13
- Programació del calendari de les sessions plenàries per al curs 2012-13
- XIX Diada de Cooperació Solidària
- Informe de valoració del procés d'escolarització del curs 2011-12 i seguiment del procés de preinscripció i
matricula pel curs 2012-13
- Informe de seguiment de la situació actual de la gestió de menjadors escolars a la ciutat de Girona, curs
2011-12
- Recomanacions per a l’elaboració del nou Pla Local de Joventut a la ciutat de Girona.
- Beca Joaquim Franch. Resolució de la convocatòria 2011

5.2. JORNADA
Enguany no s’ha celebrat la Jornada anual de reflexió i debat.
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5.3. DIADA DE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA
El divendres 20 d’abril de 2012, es va celebrar la XVIII Diada de Cooperació Solidària al
Teatre Municipal de Girona, organitzada conjuntament pel CEM i pel Consell de Cooperació i
Solidaritat. A l’Assemblea, hi varen assistir 350 alumnes de primària de sis escoles, els
quals varen presentar els treballs que havien realitzat a cada escola en relació a la temàtica
“L’aigua, font de vida, un recurs escàs i necessari”. Com ja és tradició, l’acte va acabar
amb una xocolatada de cacau de comerç just a la Rambla de la Llibertat de Girona. El grup
teatral La Troca va ser l’encarregat de dinamitzar l’acte.
Cal destacar que la participació de les escoles ha disminuït lleugerament respecte anys
anteriors però la valoració qualitativa que en fan les escoles d’aquesta activitat és força
positiva (8,67).
Evolució del grau de participació

Escoles participants:

- Carme Auguet
- Migdia
- Sta. Eugènia
- Dr. Masmitjà
- Montfalgars
- Montessori-Palau
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5.4. BECA JOAQUIM FRANCH
Al llarg d’aquest curs 2011-12 s’ha dut a terme la publicació i difusió de les bases de la
convocatòria 2011. El termini per lliurar els projectes i iniciatives en matèria d’educació cívica,
ha estat obert fins el 30 d’abril de 2012, en el decurs del qual s’han registrat quatre sol·licituds
de demanda d’assessorament a la secretaria tècnica del CEM i s’han presentat un total d’11
projectes.
La Comissió Avaluadora de la Beca J. Franch ha estat integrada pels membres següents:
Roser Batllori, Pilar de Bolós, Carme Sánchez, Maria Solés, Eduard Berloso, Àngel Quintana i
Miquel Blanch.
La relació de projectes presentats en aquesta convocatòria han estat:
1. “La nit és jove: projecte d’oci alternatiu”, de l’Associació juvenil Salsa Jove
2. “Girona Viva”, de l’Associació Entorn
3. “Conreant Ecologia, l’hort obert de Sta. Eugènia: espai de formació, educació i inclusió
social entorn l’agricultura ecològica” de l’Associació Naturalistes de Girona
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4.
5.
6.
7.

“El pati de l’escola, espai educatiu i de convivència”, de l’Escola Balandrau
“Projecte Monsalvatge”, de l’Escola Sta. Eugènia
“Taller de Circ”, de l’Associació juvenil Batibull
“Cops Amagats”, de l’Associació Cultural La Nave Va, l’institut Narcís Xifra i Masmitjà, el
Centre Cívic de Pont Major, el Centre Obert de Serveis Bàsics d’Atenció Social de Pont
Major.
8. “Aula de Natura”, de l’AMPA de l’Escola Bosc de la Pabordia
9. “La fal·lera a prop del grup aula i les escoles”, de la Colla Gegantera la Fal·lera Gironina
10. “Natura, creativitat i tecnologia mòvil, unint els barris de Pont Major i Taialà”, de
l’Associació Era (Associació per a l’entorn, el respecte i l’activitat)
11. “De chavorrillos a Romís i Roms, reflexions sobre la nostra sexoafectivitat” de
l’Associació AASS (Associació per a l’atenció de serveis i solidaritat)

En la sessió plenària amb data 31 de maig de 2012, es va aprovar la resolució de la Beca J.
Franch, convocatòria 2011, atorgant el premi al projecte “Cops Amagats”, presentat en
candidatura col·lectiva, és a dir, conjuntament per l’Associació Cultural La Nave Va, l’Institut
Narcís Xifra i Masmitjà, el Centre Cívic de Pont Major, el Centre Obert de Serveis Bàsics
d’Atenció Social de Pont Major.
El curs vinent 2012-13 la Comissió de Relacions Educació i Ciutat s’encarregarà de tutoritzar
el desenvolupament d’aquest projecte becat.

5.5. BUTLLETINS INFORMATIUS I MONOGRÀFICS DEL CEM
Aquest curs no s’ha editat cap butlletí informatiu.

5.6. PÀGINA WEB DEL CEM
Durant aquest curs 2011-12, 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 l’accés públic a la informació en temes educatius d’interès per a la ciutadania,
malgrat que caldria dotar-la d’una estructura més moderna i incorporar algunes novetats més.
La informació que hi ha fa referència a:
• Acords i documentació del CEM
• Activitats del CEM: Jornada, Diada de Cooperació, Calendari escolar, Beca Joaquim
Franch, Memòria, Sessions plenàries i Procés de renovació dels membres del CEM.
• Publicacions del CEM: butlletí i monogràfic
• Projecte educatiu de ciutat (http://www.girona.cat/pec/cat/presentacio.php)
6. CONCLUSIONS I PROPOSTES
Amb relació a l’activitat general del CEM, pel que fa a les comissions de treball, cal continuar
mantenint la periodicitat de reunions mensuals, facilitar dinàmiques de treball grupal
vinculades a temes d’interès educatiu que afectin directament als centres educatius i també a
nivell de ciutat, promoure el treball en xarxa entre les diferents comissions i incrementar la
participació dels diferents sectors de representació.
Pel que fa a les sessions plenàries del CEM, també cal motivar la participació dels diferents
sectors de representació i dinamitzar els espais de debat educatiu així com mantenir la
presentació de la sessió mitjançant el suport tecnològic.
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No obstant això, cal desenvolupar actuacions concretes i prioritàries en els següents àmbits:
•
•
•
•
•

Mantenir i millorar, si escau, el nou sistema d’eleccions virtuals del CEM.
Incorporar nous agents educatius del territori en el CEM.
Establir una adequada vinculació amb el Projecte educatiu de ciutat (PEC), en la línia
de treball en xarxa i cooperatiu.
Millorar el disseny i contingut del web.
Aplicar estratègies més efectives de vinculació del CEM amb els consells escolars
dels centres educatius de la ciutat.
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ANNEX: RELACIÓ DE MEMBRES DEL CEM (fins maig 2012)
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RECULL DE PREMSA
EL PUNT DIARI 09/01/2012

Comença l'enderroc de l'antic Pericot de Girona per
poder fer el nou edificio
Ensenyament preveu que en poc més d'
un mes ja sigui tot a terra
El nou edifici escolar ha d'
estar acabat per poder-hi començar el curs
2012-2013

El procés d'
enderroc de l'
antiga escola Pericot de Girona es preveu que comenci avui mateix després
que des de mitjan mes de desembre se n'
hagi buidat l'
interior. La previsió és que avui entrin al recinte
les màquines que han d'
enderrocar d'
aquest gran edifici que es va construir a finals dels anys seixanta.
En l'
actualitat, l'
edifici es troba en mal estat, ja que va quedar sense ús a finals dels anys noranta, un
cop es va conèixer que l'
edifici tenia aluminosi.
El director del serveis territorials d'
Ensenyament, Albert Bayot, assenyala que “l'
enderroc de l'
edifici es
preveu que sigui ràpid i es pugui acabar a finals de mes si no hi ha entrebancs”. A banda de la
demolició d'
aquest gran immoble també cal iniciar en les properes setmanes el condicionament del
terreny on es preveu construir el nou edifici per a l'
escola Pericot. Bayot assenyala que “el govern ha
prioritzat aquesta obra malgrat la situació actual, perquè hem de comptar amb el nou edifici per a l'
inici
de curs 2012-2013. Gisa va adjudicar l'
obra de la nova escola de dues línies i per a uns 450 alumnes
per un import de 4,2 milions d'
euros. El nou edifici permetrà a l'
escola abandonar els mòduls
prefabricats que ocupa des del setembre de l'
any 2006 a tocar del sector comercial de Mas Gri.
Troben sitges del bronze. Els treballs al lloc on ha d'
anar el nou edifici s'
han iniciat amb una prospecció
arqueològica que ha permès detectar sitges que segons els arqueòlegs podrien datar de l'
edat del
bronze, situades només a quaranta centímetres de profunditat. Ara es procedirà a documentar-ne la
troballa.
LA DATA
09.2012
Ensenyament
preveu que a principi del proper curs ja pugui disposar del nou edifici de l'
escola Pericot.
El nou institut haurà de continuar esperant
El responsable d'
Ensenyament a comarques gironines, Albert Bayot, reconeix que el reclamat nou
institut no entra en el plans del departament a curt termini. “Per les dades que tenim, la necessitat clara
d'
un nou institut la veiem d'
aquí a tres cursos”, certifica Bayot. El Consell Escolar Municipal (CEM) de
Girona reclama des de fa anys un nou centre de secundària.
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Girona reclama a Ensenyament un nou IES al sud-est
per evitar la saturació
Els representants municipals consideren
insostenible que tots els centres estiguin al
100%

Girona necessita un nou institut. Aquest 2011-2012 ha estat el tercer curs consecutiu en què la
saturació a secundària ha estat màxima i ha superat el 100% a tots els cursos, tant en centres públics
com concertats. Els representants municipals consideren que aquesta situació és insostenible en els
propers anys i per això tornen a reclamar al Departament d'
Ensenyament, dirigit per Irene Rigau, que
atengui les peticions de la ciutat.
La reivindinació no és nova. Des de fa tres anys els diferents equips de govern, primer del tripartit
gironí i ara CiU, han formulat peticions a la Generalitat -també del tripartit i ara, convergent- per exigir la
construcció d'
un nou IES. La necessitat, doncs, és real i urgent vista la situació de matrícula d'
aquest
curs i amb les previsions que el consistori té dels anys successius. El mateix Consell Escolar Municipal,
en el seu darrer informe tècnic de valoració, va alertar d'
aquesta urgència i va recomanar la construcció
d'
un nou institut.
L'
equip de govern és conscient del context de crisi i el moment de retallades però no dubta en exigir al
Govern, del seu propi color polític, d'
una petició que ha de resultar beneficiosa per a la ciutat i, en
concret, per pares, alumnes i professors. Aquesta mateixa setmana estava prevista una trobada amb
representants d'
Ensenyament -amb el director de Serveis Territorials, Albert Bayot, o vinguts de
Barcelona- per, entre d'
altres, traslladar la preocupació sobre la saturació als centres de secundària i
estudiar quan podria ser una realitat la construcció del nou IES.
Aprofitant la negociació dels pressupostos de la Generalitat de 2012 que s'
està duent a terme al
Parlament de Catalunya , la reunió amb Ensenyament servirà per conèixer les possibilitats del
departament i per fer pressió perquè s'
inclogui una partida d'
urgència destinada a edificar l'
institut a
Girona.
Els representants municipals ja estan valorant els terrenys on es podria edificar, i on es veu més
raonable és a la zona sud-est després de descartar, com s'
havia dit en anys anteriors, els terrenys a la
zona sud, darrere del Consell Comarcal.
La zona serà consensuada i el consistori no prioritzarà, d'
entrada, un lloc en concret per evitar els
problemes que ja ha hi va haver fa quasi dos anys. En aquella ocasió els veïns de Girona-2 i Palau van
arribar a presentar un escrit d'
al·legacions a l'
Ajuntament on criticaven la pèrdua constant de zones
verdes, primer per fer els barracons del CEIP Pericot i, abans, on s'
havia edificat el Consell Comarcal.
L'
equip de govern havia proposat la construcció del reclamat institut en uns terrenys de 14.256 metres
quadrats, entre els carrers Riu Cardener i Mas Aragai, que, fins i tot, es van arribar a cedir al llavors
Departament d'
Educació i a posar a exposició pública.
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Accions per millorar l´escolarització
A proposta de la Comissió de planificació escolar i equipaments, el Consell Escolar Municipal de
Girona va aprovar un seguit d'
actuacions per a la millora de l'
escolarització: canviar de zona l'
escola
Mare de Déu del Mont (de la sud a Santa eugènia) i Pericot (del centre al sud); evitar que la
preinscripció es faci al febrer; respectar el criteri límit màxim del 20% d'
alumnat amb Necessitats
Educatives Especials a tots els centres; insistir que cal un nou IES; apressar a la construcció de les
escoles que porten temps en barracons i acabar la de la Devesa; i respectar la ràtio de 25 alumnes a
primària i 30 estudiants a secundària, entre altres.

Girona té 20 dels 41 centres d´ensenyament saturats
La situació als instituts públics és preocupant amb tots els edificis plens d'alumnes
excepte l'IES Santa Eugènia, que està al 99,8%.
Noves dades demolidores que demostren la saturació a les aules dels centres d'
ensenyament de la
ciutat de Girona. De les 41 escoles i instituts públics i privats, n'
hi ha 20 que estan saturats i tenen més
alumnes que la ràtio establerta, segons es va explicar ahir al consell Escolar Municipal. La situació és
especialment greu a Secundària, on 8 dels 12 centres estan al 100% o més. Sobretot als instituts
públics on tots estan sobreocupats excepte l'
IES de Santa Eugènia, tot i que ja està al 99,8 %.
Aquestes dades donen força a l'
equip de govern per exigir a Ensenyament la construcció d'
un IES, que
tal com va publicar Diari de Girona aquest diumenge, voldrien situar al sud-est de la ciutat. Pel que fa a
mitjanes, els instituts públics estan a 103,5% d'
ocupació (la majoria tenen massa alumnes) i els privats
estan al 97,8%.
La situació als centres infantils i de primària també tendeix a la saturació. Les escoles públiques tenen
una mitjana d'
ocupació del 92,6%. Dels 21 centres, 15 estan a més del 90%. Als col·legis privats la
mitjana d'
ocupació s'
enfila fins al 99,6% i cinc dels vuit centres tenen excés d'
alumnes. Les dades que
reflecteixen la saturació a les aules no són noves i es van repetint i agreujant any rere any.
571 alumnes fora de termini:
Les previsions cada any queden sobrepassades per l'
aribada d'
alumnes fora del termini d'
inscripció,
que no obstant, tenen dret a estar escolaritzats. Aquest any han arribat 571 nois, sobretot a Primària,
amb 351 estudiants, dels quals 291 s'
han inscrit a l'
escola pública i seixanta a la privada. A Secundària,
han arribat 220 nois dels quals 165 han anat a l'
escola pública i els altres 55 a la privada.

EL PUNT DIARI 26/01/2012

Girona canviarà les zones escolars per al curs vinent.
El Consell Escolar posarà l'escola Mare de Déu del Mont a la
zona de Santa Eugènia i Pericot passarà al sud. També
reitera la necessitat de disposar d'un nou institut
El Consell Escolar Municipal (CEM) de Girona va aprovar ahir modificacions a la zonificació escolar
amb vista al curs 2012/2013. La proposta per fer la comissió de planificació va recomanar al ple que
l'
escola Mare de Déu del Mont passi de del sector sud a la zona de Santa Eugènia. Aquest canvi es
considera més coherent tenint en compte que forma part del pla d'
Educació i Convivència del barri de
Sant Narcís i és un referent per a aquest barri. En l'
altre cas, l'
escola Pericot passaria a formar part del
sector sud, per consolidar l'
escola al barri de Montilivi.
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El CEM també reitera la necessitat d'
un nou institut, una petició que fa anys que reclama al
Departament d'
Ensenyament. El consell alerta que amb les dades a la mà sortiran dos grups més de
P3 i dos més de primer d'
ESO, un fet que adverteixen que empitjorarà més el nivell de saturació dels
centres, situats per sobre del 95% a primària i per sobre del 100% a secundària. Fa pocs dies, el
Departament d'
Ensenyament admetia que no tenia previst el nou institut i considerava que hi havia
marge per als cursos imminents. Des del CEM temen que aquesta decisió suposi la creació dels
anomenats grups bony, que generen problemàtica d'
espai i d'
organització als centres. A banda d'
això,
el ple d'
ahir també vol “apressar” la construcció de les escoles que fa temps que estan en mòduls i
resoldre els problemes de l'
escola bressol de la Devesa, que va quedar aturada ara fa tres mesos i s'
hi
busquen solucions. De les propostes d'
acord també es posa èmfasi amb la distorsió que suposa
preinscripció al febrer i es demana al govern que ho endarrereixi.

EL PUNT DIARI 27/01/2012

Girona vol unificar horaris de les escoles. El CEM
proposa que el curs que ve tots els centres acabin a
les 5 i s'acabi el desori. Els horaris diversos de les
escoles a Girona compliquen la logística familiar i
d'extraescolars.
El Consell Escolar Municipal va acordar intentar unificar per al curs que ve l'
horari de finalització de la
jornada escolar dels centres de la ciutat de Girona. La voluntat és posar fi al desori actual que ha
generat malestar als mateixos centres amb les famílies i dificulta la realització de les activitats
extraescolars. La proposta del consell és que el curs que ve totes les escoles públiques i concertades
de Girona acabin les classes a les cinc de la tarda. El director d'
Ensenyament de Girona haurà ara
d'
estudiar la proposta.
Aclariment del CEM
Per altra banda, el CEM va voler aclarir ahir que el canvi de zona de dues escoles que informava al
diari d'
ahir és una proposta que haurà de rebre el vistiplau el Departament d'
Ensenyament, ja que les
decisions del CEM no són vinculants.

DIARI DE GIRONA 30/03/2012

El Consell Escolar Municipal reclama la creació d´un
observatori de la FP
L'
organisme vol més oferta en formació professional d'
acord amb l'
evolució dels sectors
econòmics
El Consell Escolar Municipal de Girona va aprovar dimecres un seguit de recomanacions a fer les
institucions amb l'
objectiu de millorar i impulsar els cicles de Formació Professional (FP) reglada
pública a la ciutat de Girona de cara al curs vinent. En general, les propostes recomanen una major
oferta de cicles formatius, la reactivació d'
organismes que planifiquen aquest tipus d'
estudis i el reforç
de programes d'
orientació educativa.
El Consell Escolar Municipal insisteix en la necessitat de "planificar en l'
àmbit territorial" l'
oferta de
cicles de formació professional. En aquest sentit, indica que es podria fer a través de la reactivació de
la Comissió Territorial de FP o de la creació d'
un Observatori de la FP, on estiguin presents agents
econòmics, educatius i administracions.
L'
organisme també demana que s'
incrementi "l'
oferta de la formació professional de la ciutat, tot
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reconsiderant inadequada l'
oferta dels cicles de formació professional, d'
acord amb l'
evolució dels
sectors econòmics i del mercat laboral de les comarques de Girona". En aquest aspecte, el Consell
Escolar Municipal remarca que la "relació entre l'
oferta de batxillerat i cicles formatius encara és
esbiaixada". Per aquest motiu, consideren que s'
ha de "flexibilitzar l'
oferta per tal de valorar la
possibilitat d'
oferir nous cicles de formació professional com ara l'
esportiu, entre altres o aglutinar cicles
formatius similars, si les necessitats i la demanda ho aconsellen".
A més a més, recalquen que caldria augmentar l'
oferta de places en els Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI) a l'
àrea de Girona atenent la necessitat i la satisfacció dels resultats
observats. En aquest sentit, recorden que s'
haurien d'
incrementar també les places dels mòduls de
preparació per a les proves d'
accés als cicles formatius, així com recursos formatius per a joves que no
es graduen en ESO.
En un altre punt de les recomanacions, el Consell recalca "la conveniència de coordinació de l'
oferta
educativa postobligatòria" per part dels centres de secundària públics i concertats que ofereixen
?batxillerat, cicles formatius o programes de qualificació professional inicial, i el centre de formació
d'
adults.
Finalment, es demana un reforç i una ampliació dels programes d'
orientació educativa als centres de
secundària i es demana continuar impulsant els programes Qualifica'
t i Acredita'
t per permetre l'
accés a
la formació i a la titulació professional des de les competències adquirides en el món laboral.
El document s'
enviarà als Serveis Territorials d'
Ensenyament, a l'
Ajuntament de Girona, el
Departament d'
Ensenyament i de Treball de la Generalitat, a Pimec, FOEG, Cambra de Comerç i als
diferents gremis i assosiacions i als centres de secundària de Girona i Salt. El text ha estat elaborat per
la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments del Consell Escolar Municipal i ha valorat les dades
de matrícula d'
alumnat de Cicles Formatius dels centres de secundària de la ciutat del present curs. Ha
comptat amb l'
assessorament d'
algunes direccions amb experiència en la FP.

EL PUNT DIARI 01/04/2012

Girona reclama més formació professional
El consell escolar municipal de Girona ha demanat aquesta setmana que s'
incrementi l'
oferta de
formació professional a la ciutat i s'
adeqüi a les necessitats dels sectors econòmics i del mercat laboral.
Creuen que l'
oferta actual és “esbiaixada” i reclamen nous cicles de formació professional, “com ara
l'
esportiu”. Pel que fa a la planificació, demanen que es faci des del punt de vista territorial, a través de
la reactivació de la comissió territorial de formació professional o de la creació d'
un observatori format
per agents econòmics, educatius i administracions. També demanen que es reforcin els programes
d'
orientació educativa als centres de secundària per diverses bandes, com per exemple en els àmbits
curriculars, tutorials, d'
acompanyament socioeducatiu o a partir de programes d'
orientació formativa.
L'
increment de l'
oferta de places PQPI (programes de qualificació professional inicial) és una altra de
les accions demanades pel consell escolar, a més de l'
increment del nombre de places dels mòduls de
preparació per a les proves d'
accés als cicles formatius, així com recursos formatius per a joves que no
es graduen en ESO.
D'
altra banda, la comissió d'
alumnes del consell escolar ha buscat fórmules per potenciar la participació
dels alumnes de secundària. Una de les iniciatives seria fer el lipdub Secundària gironina, amb la
intenció d'
atreure el màxim nombre de participants. Es considera un recurs educatiu vinculable al
concepte de “ciutat educadora” del projecte educatiu de Girona. La proposta s'
ha tramès a tots els
centres de secundària.

28

Memòria d’activitats del CEM
Curs 2011-12

29

Memòria d’activitats del CEM
Curs 2011-12

DIARI DE GIRONA 26/01/2012

Els instituts segueixen tots al 100% d´ocupació
menys Les Alzines i el Narcís Xifra
El procés de preinscripció indica que hi ha quinze centres d'
infantil i primària que estan sobresaturats,
cinc més que en el curs anterior.
Un any més, el procés de preinscripció escolar ha posat de manifest la sobresaturació als centres
d'
ensenyament de Girona. La situació és especialment elevada a educació secundària obligatòria, on
continuen superant el 100% d'
ocupació tots els centres de la ciutat i pràcticament tots els cursos, a
excepció de primer d'
ESO a Les Alzines i a l'
Institut Narcís Xifra. A educació infantil i primària, hi ha un
nivell d'
ocupació molt alt, amb les aules al 96,20%, un 0,9% més que l'
any anterior. Superen el 100%
docupació deu escoles públiques i cinc de concertades.
Urgeix un nou institut
En aquest sentit, el Consell Escolar Municipal, a proposta de la comissió de planificació escolar i
equipaments va aprovar ahir un seguit de recomanacions a enviar a Ensenyament i a l'
Ajuntament on
es reclama "la necessitat urgent d'
un nou institut de secundària a la ciutat i agilitzar les obres per ubicar
definitivament l'
escola Pericot i Bosc de la Pabordia a l'
emplaçament que els correspon".
Tant a Infantil i Primària com a Secundària, la majoria d'
asssignacions d'
alumnat fora de termini
continua recaient a l'
escola pública. Enguany hi ha hagut 770 assignacions. El Consell, a proposta de la
comissió de planificació escolar, va reclamar que es faci una distribució més equitativa tant als centres
públics com als privats.

30

Memòria d’activitats del CEM
Curs 2011-12

31

Memòria d’activitats del CEM
Curs 2011-12

EL PUNT DIARI 06/06/2012

Girona farà una normativa per a l'ús de
carmanyoles
La crisi fa que, cada cop més, les famílies donin el dinar a l'alumne, i ara la
ciutat vol regular aquest nou ús a les escoles. La dificultat per accedir al preu
dels menús fa que es busquin alternatives barates.

Els problemes econòmics de les famílies fa que cada cop més alumnes portin carmanyoles per no pagar els menús

La crisi econòmica està provocant que cada cop més famílies vegin impossible assumir el cost del preu
de menjador i que decideixin com a alternativa que el seu fill vagi a l'
escola amb el menjar en una
carmanyola. Davant d'
aquesta realitat creixent a els escoles, el Consell Escolar Municipal (CEM) de
Girona va plantejar en l'
última sessió elaborar una normativa que reguli la utilització de carmanyoles als
centres educatius de la capital gironina. La proposta va sortir de la comissió de planificació escolar i
equipaments educatius del CEM que en la seva proposta va admetre que “la gravetat de la situació
econòmica de força famílies fa que no es pugui girar l'
esquena a aquesta realitat i que calgui regular-ne
l'
ús”.
Precisament, la mateixa regidora d'
Educació de l'
Ajuntament de Girona, Isabel Muradàs, admet que “és
una qüestió que preocupa molt, ja que cada cop més famílies tenen més problemes per pagar el cost”
dels àpats. Muradàs veu bé que es pugui regular aquest fet, “per donar una sortida a les famílies que
viuen aquesta problemàtica”.
La voluntat expressada pels membres del CEM és que la normativa ja existeixi al començament del
proper curs i que permeti establir aspectes com ara si cal establir uns espais, si es compartirà
monitoratge i la necessitat de neveres i altres mesures que garanteixin la seguretat alimentària.
Fapac, per la regulació
El president de la Federació d'
Associacions de Pares i Mares d'
Alumnes de Catalunya (FAPAC) a les
comarques gironines, Jaume Soler, admet que els efectes de la crisi “han suposat un boom de l'
ús de
les carmanyoles perquè augmentarà”. Tot i això, a l'
entitat també alerten que “les carmanyoles no són
la solució perquè no garanteixen una alimentació equilibrada”. Per aquest motiu, Soler remarca que
caldria en alguns casos “rebaixar els costos dels menjadors per poder garantir que més famílies
poguessin assumir-ne el cost i que les carmanyoles només fossin una solució transitòria”. Els preus
marcats per la Generalitat situen el cost del menú en un màxim de 6,20 euros, però lamenta que en
alguns casos s'
està superant aquest preu.
Soler sosté que aquest any s'
han iniciat experiències per regular l'
ús de carmanyoles a municipis de la
Selva com ara Maçanet i Riudarenes, però considera que cal una normativa “perquè ara depèn massa
de la bona voluntat de la direcció de cada centre”.
Ensenyament ho estudia
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La problemàtica és tan general que en reunions entre entitats i el Departament d'
Ensenyament de la
Generalitat s'
ha tractat la necessitat de regulació de l'
ús de les carmanyoles a petició dels sectors que
representen les famílies. A la Fapac consideren que si el govern fes aquest pas s'
evitarien conflictes als
centres. La proposta de les entitats al govern va ser ben rebuda al seu dia i la Generalitat veu de bon
ull posar fil a l'
agulla de l'
estudi de la possibilitat de regular una realitat creixent a les escoles del país.
Si finalment tirés endavant una regulació uniforme, al consistori gironí ja no li caldria generar la seva
normativa sobre això.
LA FRASE
És una qüestió que ens preocupa perquè la crisi fa que més famílies no arribin a pagar els menús
Isabel Muradàs
REGIDORA D'
EDUCACIÓ DE GIRONA
LA DATA
set. 2012
El Consell Escolar
Municipal de Girona voldria que la normativa de carmanyoles estigués a punt al setembre.

DIARI DE GIRONA 17/06/2012

La socioteca de l´Annexa rep el premi Federico Mayor Zaragoza

Representants de l´escola i dels barris on és referència, amb el guardó.

Unesco Catalunya i l'
associació d'
Amics de la Unesco de Tortosa, ha entregat el segon premi Federico
Mayor Zaragoza a la socioteca de l'
escola Annexa Joan Puigbert de Girona, en un projecte que
destaca pel seu afany d'
afavorir la cohesió social entre els membres de tota la comunitat educativa i
dels barris del quals l'
escola n'
és de referència (Les Pedreres - Fora Muralla i Vista Alegre-Carme).
Aquest és el segon premi que rep la socioteca des de la seva creació fa dos anys, després que ja a
l'
any 2010 va rebre la beca Joaquim Franch, que atorga l'
Ajuntament de Girona, com a reconeixement
a aquest espai educatiu i cultural innovador on es coordinen associacions de veïns, escola i famílies
per millorar l'
entorn i oferir un equipament de barri a tot el veïnat.

33

