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El Consell Escolar Municipal – Consell Municipal d’Educació de Girona presenta en aquest
document el resultat del treball dut a terme al llarg del curs 2012-2013.
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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 2012-2013.
En el desenvolupament del treball de les cinc comissions del CEM es reflecteix l’interès de la
ciutat per 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 professorat, directors/ores, 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 forma part d’un debat viu i intens entre 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, per tal d’afavorir la implementació
de polítiques educatives de qualitat en el territori.
Els objectius específics proposats pel CEM durant aquest curs 2012-2013 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 dels sectors representants i de les entitats socioeducatives de
la ciutat.
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2012-2013
RESUM DE LA DINÀMICA DE TREBALL GENERAL
COMISSIONS 2012-2013
COMISSIONS

REUNIONS GRAU DE PARTICIPACIÓ

Sessió plenària

4

55,68%

Comissió Permanent

8

58,33%

Comissió de Planificació i Equipaments

8

47,92%

Comissió de Millora de la Qualitat

2

50%

Comissió de Relacions Educació - Ciutat

6

28,79%

Comissió de Comunicació

4

75%

Comissió d’Alumnes

0

0%

TOTAL

32

45,10%

3.1. L’ACTIVITAT DEL PLE
Al llarg d’aquest curs escolar s’han celebrat un total de quatre sessions plenàries, en què la
mitjana de la participació dels seus membres en les sessions plenàries del CEM ha
augmentat lleugerament en un 0.57%.

Índex de participació a les sessions plenàries
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14
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8

6
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0%

15
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P

16

Persones que s'han excusat d'assistir-hi

15
Juny

No Assistents

Assistents

A les sessions plenàries celebrades hi han assistit els membres anomenats recentment
persones de reconegut prestigi: M.Antònia Canals, Ramon Ternero, José Javier Casado i
Francesc Cayuela, el Sr. Albert Bayot, director de ST d’Ensenyament i el Sr. Josep
Fernández, adjunt al director dels ST d’Ensenyament, la Sra. Anna Albà, directora de Fira de
Girona, la Sra. Esther Latre, directora, i altres membres de l’equip directiu i de l’ampa de
l’Escola Les Alzines, la Sra. Rossanna Vehí, directora, i mestres de l’EBM Devesa,
tècniques del Servei Municipal d’Educació.
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Els debats educatius efectuats en les sessions plenàries s’han centrat en diverses
temàtiques d’interès de la comunitat educativa:
-

Visita i presentació de nous equipaments educatius, com és la recent
inauguració de l’EBM Devesa, i espais de formació a la ciutat, com l’activitat
del Palau de Fires de Girona.
Pla Local de Joventut, coneixement del contingut del nou Pla Local de Joventut
aprovat per l’Ajuntament de Girona.
Projecte Cops Amagats, coneixement del desenvolupament i resultats del projecte
premiat a l’edició 2011 de la Beca Joaquim Franch.

Data

Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats
Presentació de la Institució Fira de Girona, a càrrec de la directora la Sra. Anna Albar.

23-10-12
Palau de Fires de Girona

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del 30 de maig de 2012
2. Comissió Permanent:
2.1 Memòria d’activitats i actuacions del CEM curs 2011-2012
2.2 Informació de l’acord de la Comissió Permanent de recomanació del calendari escolar pel curs
2012-2013
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
3.1. Valoració del procés de matriculació a l’inici del curs 2012-2013
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
Presentació del Pla Local de Joventut de Girona, a càrrec de la Sra. Roser Urra, Regidora de
Joventut de l'Ajuntament de Girona.

30-01-13
Escola Les Alzines

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del 26 d’octubre de 2012.
2. Comissió Permanent
2.1 Procés de renovació parcial dels membres del CEM curs 2012-2013
2.2 Criteris per procedir a la designació dels membres representants del sector ensenyaments no
reglats i de règim especial
2.3 Adhesió a la Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català
d’immersió lingüística
2.4 Aportació del Consell Escolar Municipal de Girona a l’Avantprojecte de la LOMCE (Llei de millora
de la qualitat de l’educació)
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
3.1 Informe de seguiment del procés de preinscripció i matrícula del curs 2012-2013 i propostes de
recomanació per al curs 2013-2014.
3.2 Informe de seguiment dels menjadors escolars a la ciutat de Girona, curs 2012-2013.
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
Presentació de la nova Escola Bressol Municipal Devesa, a càrrec de la directora la Sra.
Rosanna Vehí.

20-03-13
EBM Devesa

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del 30 de gener de 2013
2. Seguiment del procés de renovació parcial dels membres del CEM. Eleccions 2013
3. Informació del treball de les comissions
4. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
4.1. Informe de valoració del seguiment de les escoles bressol, curs 2012-2013
4.2. Informe de recomanacions de la formació professional a la ciutat de Girona per al curs 20132014
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
Presentació del projecte premiat per la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2011, anomenat
Projecte Cops Amagats, a càrrec de l’entitat La Nave Va.

12-06-13
Facultat de Ciències UdG

1. Aprovació de la proposta de resum del dia 20 de març de 2013
2. Comissió Permanent: Renovació parcial dels membres del CEM, procés electoral 2013
Benvinguda dels nous membres i comiat dels membres que cessen
3. Comissió Permanent
3.1. Ratificació del Calendari Escolar pel curs 2013-2014, aprovat per la Comissió Permanent del
CEM
3.2. Edició del Calendari Escolar pel curs 2013-2014
3.3. Programació del calendari de sessions plenàries del CEM pel curs 2013-2014
3.4. XX Diada de Cooperació Solidària
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3.5. Adhesió a l'Informe del Consell Escolar de Catalunya sobre l'Avantprojecte de la LOMCE
4. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
4.1. Informe de valoració del procés d'escolarització del curs 2012-2013 i seguiment del procés de
preinscripció i matrícula per al curs 2013-2014
5. Comissió de Relacions Educació i Ciutat
5.1. Informe de recomanacions entorn del debat de la jornada intensiva a secundària.
5.2. Resolució de les bases de la Beca Joaquim Franch, convocatòria 2013
6. Informació diversa
7. Constitució de les comissions de treball del CEM
8. Torn obert de paraules

3.2 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Durant aquest curs 2012-2013, la Comissió Permanent s’ha reunit un total de 8 vegades. La
mitjana de participació ha estat d’entre 5 i 6 persones (58,33%), d’un total de nou membres
que componen aquesta comissió.
Índex de participació de la Comissió Permanent
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

7

3

3

0

0

0

6

6

6
58,33%

8
6

6

0
2
Oct

3

6
0
1

Nov

Des

Gener

Març

Persones que s'han excusat d'assistir-hi

0

0

3

3

Abril

Maig

No Assistents

1
2
Juny

40,28%

1,39%
Persones que s'han excusat d'assistir-hi
No assistents
Assistents

Assistents

Respecte al curs passat, la Comissió Permanent ha incrementat el nombre total de reunions
però ha disminuït força, un 19,45%, l’índex de participació dels seus membres.

COMISSIÓ PERMANENT
Data

17-10-12

29-11-12

13-12-12

Temes tractats
1. Aprovació de les propostes de resum de les reunions dels dies 25 de maig i 6 de juny de 2012.
2. Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
3. Seguiment del treball de les comissions
4. Informe de seguiment dels acords aprovats pel CEM el curs anterior
5. Proposta d'acord de la Comissió Permanent:
5.1. Memòria d'activitats del CEM del curs 2011-2012
5.2. Informació de l’acord de la Comissió Permanent de recomanació del calendari escolar per al curs 2012-2013
6. Proposta d'acord de la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments:
6.1. Valoració del procés de matriculació a l'inici de curs 2012-2013
7. Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 23 d'octubre de 2012
8. Informació diversa
9. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 17 d'octubre de 2012
2. Seguiment del treball de les comissions
3. Informe de seguiment dels acords aprovats pel CEM el curs anterior
4. Procés de renovació parcial dels membres del CEM
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1.Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 29 de novembre de 2012
2. Comissió de Relacions Educació-Ciutat, presentació propostes de treball a càrrec de Roser Batllori
3. Procés de renovació parcial dels membres del CEM per al curs 2012-2013
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4. Torn obert de paraules

22-01-13

05-03-13

18-04-13

13-05-13

04-06-13

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 13 de desembre de 2012
2. Proposta d'acord de la Comissió Permanent:
2.1. Procés de renovació parcial dels membres del CEM per al curs 2012-2013
2.2. Adhesió a la Declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català d'immersió lingüística
3. Proposta d'acord de la Comissió de Planificació: (pendent avui)
3.1. Seguiment del procés d'escolarització del curs 2012-2013 i propostes per al curs 2013-2014
3.2. Menjadors escolars a la ciutat de Girona, curs 2012-2013
4. Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del30 de gener de 2013 a l'Escola Les Alzines
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 22 de gener de 2013
2. Seguiment del procés de renovació parcial dels membres del CEM.
3. Temes derivats de la darrera sessió plenària a la Comissió Permanent
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 5 de març de 2013
2. Revisió del Reglament del CEM i elaboració de propostes de millora.
3. Elaboració de propostes de recomanació del Consell en relació a l'avantprojecte de la LOMCE
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 18 d'abril de 2013
2. Procés de renovació parcial dels membres del CEM. Resultats de les eleccions 2013
3. Calendari escolar per al curs 2013-2014
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum del dia 13 de maig de 2013
2. Comissió Permanent
2.1. Renovació parcial dels membres del CEM. Resultats del procés electoral 2013
2.2. Edició del calendari escolar per al curs 2013-2014
2.3. Programació del calendari de sessions plenàries del CEM per al curs 2013-2014
2.4. XX Diada de Cooperació Solidària
2.5. Revisió del Reglament del CEM
2.6. Aportacions del Consell a l'aprovació del projecte de llei de la LOMCE
3. Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
3.1. Informe de valoració del procés d'escolarització del curs 2012-2013 i seguiment del procés de preinscripció i matrícula per
al curs 2013-2014
4. Comissió de Relacions Educació i Ciutat
4.1. Informe de recomanacions entorn del debat de la jornada intensiva a secundària
4.2. Beca Joaquim Franch, aprovació de les bases de la convocatòria 2013
5. Concreció dels punts de l’odre del dia de la sessió plenària del 12 de juny de 2013
6. Informació diversa
7. Torn obert de paraules

3.3. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Durant aquest curs 2012-2013, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments s’ha reunit
8 vegades. La mitjana de participació ha estat d’entre 5 i 6 persones (47,92%), del total de
dotze que la componen.
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Respecte al curs passat, la Comissió de Planificació Educativa ha reduït lleugerament el
nombre de reunions (una menys) i s’ha reduït en un 16,89% l’índex de participació dels seus
membres, malgrat l’increment que va tenir el curs passat.
Qualitativament, 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, amb especial èmfasi
en el seguiment dels processos d’escolarització, en la creació d’una comissió de menjadors
escolars i en la formació professional a Girona.
COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Data
04-10-12

07-11-12

11-12-12

16-01-13

20-02-13

13-03-13

17-04-13

28-05-13

Temes tractats
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 21 de maig de 2012
2. Funcionament de la comissió: elecció del president/a, organització, calendari i pla de treball
3. Dades del procés de preinscripció i matrícula del curs 2012-2013
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 4 d'octubre de 2012
2. Valoració del Plenari del CEM
3. Pla de treball i priorització de temes a treballar:
- Recursos per a la millora de l'escolarització: concreció elements
- Seguiment dels menjadors escolars: proposta enquesta
- Formació professional a Girona
- Seguiment model educatiu escoles bressol municipals
4. Acord sobre la presidència de la comissió
5. Informacions diverses
6. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 7 de novembre de 2012
2. La formació professional a Girona
3. Elecció del president/a
4. Informacions diverses
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió de l'11 de desembre de 2012
2. Preparació procés de preinscripció i matrícula per al curs 2013-2014
3. Menjadors escolars
4. Informacions diverses
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 16 de gener de 2013
2. Etapa 0-3 a la ciutat de Girona
3. Valoracions dels informes i acords del plenari del CEM
4. Informacions diverses i continuïtat dels treballs de la comissió
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 20 de febrer de 2013
2. Informacions i valoracions entorn de l'etapa d'educació infantil 0-3. Hi assistirà la regidora d'Educació, Isabel Muradàs.
3. Informacions i valoracions entorn de la formació professional. Marta Esteba, informarà dels programes de qualificació
professional inicial PQPI a Girona
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 13 de març de 2013
2. Seguiment i valoració del procés de preinscripció i matrícula del curs 2013-2014
3. Informació del procés de preinscripció d'escola bressol
4. Seguiment de la Comissió de Menjadors Escolars a la ciutat
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 17 d'abril de 2013
2. Seguiment i valoració del procés de matriculació d'aquest curs 2012-2013
3. Valoració del procés de preinscripció i matrícula del curs 2013-2014 i propostes de recomanació
4. Informació de la Comissió de Menjadors Escolars de la ciutat
5. Valoració de l'oferta de FP i PQPI per al curs 2013-2014
6. Informació diversa
7. Torn obert de paraules
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3.4. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT
Durant aquest curs 2012-2013, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament s’ha
reunit un total de 2 vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat de tres
persones (50%), d’un total de sis membres que componen.
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Respecte al curs passat, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament, ha
disminuït força el nombre total de reunions ( 5 menys), però ha incrementat un 9,52% l’índex
de participació dels seus membres. Qualitativament, 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.

COMISSIÓ D’ORDENACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU I
MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT
Data
16-10-12

27-02-13

Temes tractats
1. Aprovació de la proposta de resum del dia 26 d’abril de 2012
2. Funcionament de la comissió: elecció del president/a, organització, calendari i pla de treball
3. Estudi Motivació de l’Alumnat a Secundària: revisió qüestionaris i organització
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum del dia 16 d’octubre de 2013
2. Funcionament de la comissió: elecció del president/a de la comissió, organització, calendari i pla de treball.
3. Estudi “Motivació de l’alumnat a secundària”: revisió qüestionaris i organització
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
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3.5. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT
Durant aquest curs 2012-2013, la Comissió de Relacions Educació – Ciutat s’ha reunit 6
vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat de tres persones (28,79%),
d’un total d’onze que la componen.
Índex de Participació de la
Com issió Relacions Educació-Ciutat
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Respecte al curs passat, la Comissió de Relacions Educació-Ciutat, ha mantingut el nombre
total de reunions, però continua tenint un índex baix de participació que ha baixat un 2,88%.
COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT
Data

09-10-12

19-11-12

21-01-13

18-02-13

18-03-13

20-05-13

Temes tractats
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 26 d’abril de 2012
2. Funcionament de la comissió: elecció del president/a, organització, calendari i pla de treball.
3. Beca Joaquim Franch: Comissió Avaluadora
4. Propostes temàtiques de treball
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 9 d'octubre de 2012
2. Presentació del recurs educatiu "Europa", a càrrec de la responsable del Gabinet d'Estudis Socials i
Europeus de l'Àrea d'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona, la Sra. Rosa M. Picamal
3. Pla de treball de la Comissió: jornada intensiva a secundària, etc.
4. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 19 de novembre de 2012
2. Seguiment del projecte becat, a càrrec de l'entitat La Nave Va
3. Organització del debat entorn de la jornada intensiva a secundària
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 21 de gener de 2013
2. Seguiment del projecte becat, a càrrec de l'entitat La Nave Va
3. Organització del debat entorn de la jornada intensiva a secundària
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 18 de febrer de 2013
2. Organització del debat entorn de la jornada intensiva a secundària
3. Informació diversa
4. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 18 de març de 2013
2. Revisió de les bases de la convocatòria de la Beca Joaquim Franch per a l'edició de la convocatòria 2013
3. Recull d'aportacions del debat de la jornada intensiva a secundària
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
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3.6. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Durant aquest curs 2012-2013, la Comissió de Comunicació s’ha reunit 4 vegades. La
mitjana de participació ha estat de dues persones (75%), de les 3 que la componen.
Índex de Participació de la
Com issió de Com unicació
100%
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2

2

2

40%

0

0

0

20%

1

1
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60%
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0
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Nov
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Persones que s'han excusat d'assistir-hi

No assistents

Maig

No Assistents

Assistents

Assistents

Respecte al curs passat, la Comissió de Comunicació, ha fet una reunió menys, i ha
disminuït l’índex de participació en un 11,67%. Qualitativament, cal destacar l’esforç per
continuar 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

28-09-12

09-11-12

01-02-13

10-05-13

II CICLE
CINEMA
FÒRUM
D’EDUCACIÓ

Temes tractats
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 20 d’abril de 2012
2. Funcionament de la comissió per al curs 2012-2013: elecció del president/a, organització, calendari i pla
de treball
3. Organització del Cicle Fòrum d'Educació 2012-2013
4. Butlletí del CEM “ L’etapa 0-6 anys”
5. Informació diversa
6. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 28 de setembre de 2012
2. II Cicle Fòrum de Cinema d'Educació (curs 2012-2013)
3. Butlletí del CEM “ L’etapa 0-6 anys”
4. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del 9 de novembre de 2012
2. II Cicle Fòrum de Cinema d'Educació (curs 2012-2013)
3. Butlletí del CEM “ L’etapa 0-6 anys”
4. Propostes de difusió del CEM
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió de l’1 de febrer de 2013
2. II Cicle Fòrum de Cinema d'Educació
3. Butlletí del CEM “ L’etapa 0-6 anys”
4. Nou Butlletí del CEM `"Experiències d'APS a la ciutat de Girona"
5. Estratègies de difusió del CEM a la ciutat
6. Torn obert de paraules
Dimecres 12 de desembre de 2012
19.30 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
Bridge over the Wadi (documental)
Directors Barak i Tomer Heymann (Israel, 2006) 55 minuts VOSC
Membres del Fòrum
Josep M. Terricabras, filòsof i professor de la Facultat de Lletres de la
UdG
Carles Serra, antropòleg i professor de la Facultat d'Educació i Psicologia
de la UdG
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Dijous 28 de febrer de 2013
19.30 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
Fucking Âmâl
Director Lukas Moodysoon (Suècia, 1998) 89 minuts
Membres del Fòrum
Carme Rabadà, Membre de AMPGIL, Associació de Pares i Mares de
Gais i Lesbianes
Oscar Elgarrista i Toni Pimentel, Membres de SINVER Girona,
Associació Universitària de Gais, Lesbianes, Bisexuals i Transexuals de la
Universitat de Girona
Carme Fornells Ortiga, Directora del Centre Jove de Salut de Girona
Dijous 30 de maig de 2013
19.30 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
El professor Lazhar
Director Philippe Falardeau (Canadà, 2011) 94 minuts VOSE
Membres del Fòrum
Salomó Marquès, pedagog i professor emèrit de la Facultat d'Educació i
Psicologia de la UdG
Roser Batllori, professora de la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG
i membre del CEM

3.7. L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ D’ALUMNES
A inici de curs es va celebrar una primera reunió a la qual no van assistir-hi cap dels dos
representants d’alumnes, només dos adults que en formen part. Es va aprofitar la sessió per
reflexionar sobre la participació d’aquest sector en el Consell, es va fer una revisió de
l’activitat al llarg d’aquests anys i de les enormes dificultats que tenen el Consell i altres
òrgans participatius (per exemple el Consell Nacional de Joventut) per dinamitzar i
incrementar la participació dels joves.
Al llarg d’aquestes cursos s’han fet diverses accions per dinamitzar aquesta comissió,
trobades de delegats a l’Estació Jove, trobades als instituts, etc. però esmerçar tants
esforços des de fora costa moltíssim. Per altra banda, cal tenir en compte que l’accés dels
alumnes de secundària al CEM ve determinat per la seva representació en el consell escolar
del seus centres i és aquí on caldria treballar la participació de l’alumnat, en el si dels
centres de secundària. També cal tenir en compte l’etapa evolutiva en què estan els joves
d’aquesta edat en general els preocupa o s’interessen més per altres qüestions que no pas
per l’educació, reben més pressió pels estudis (sobretot a batxillerat), fan multitud d’activitats
extraescolars i pel que fa a la participació en organismes com aquests estan molt
desorientats i reben poca informació.
Per aquest motiu, la Comissió d’Alumnes, prèvia consulta als dos alumnes va proposar que
atès el baix índex de participació, potser el més idoni seria distribuir els membres d’aquesta
comissió a la resta de comissions, fins que sorgís novament la demanda dels alumnes de
reactivar-la. I traslladar a la Comissió Permanent la qüestió de la participació de l’alumnat de
secundària en els consells escolars de centre perquè es pugui tractar en el pla de treball de
la Permanent i es pugui debatre a fons.
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3.8. EVOLUCIÓ COMPARATIVA DE L’ACTIVITAT DEL CEM
En termes generals, en comparació amb els cursos anteriors, l’activitat general de les
sessions plenàries i comissions de treball del CEM ha sofert un descens de l’índex global de
participació dels membres del Consell, així com també de la celebració de reunions.
Evolució de l'activitat del CEM
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Pel que fa al grau de participació dels diferents sectors de representació del CEM en les
sessions plenàries s’observa un creixement notable de la participació dels sectors de
membres de la corporació i pares i mares sobretot en aquesta darrera sessió plenària s’han
incorporat força representants d’aquest sector. No obstant això, continua disminuint la
participació en el sector d’alumnes, professorat i altres àmbits del món de l’educació, que
caldria reforçar durant el proper curs.
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4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL

Segons el que disposa el Reglament del Consell, cada curs abans del 15 de maig es
convoquen eleccions en aquells sectors en què cal renovar els representants per haver
finalitzat els dos cursos de mandat.
Amb l’aplicació l’acord de modificació del sistema de renovació parcial dels membres del
CEM, aprovat en sessió plenària amb data 27 de gener de 2010, basat en l’alternança dels
membres que ho són d’acord amb el sistema de designació o d’eleccions, enguany el procés
de renovació parcial afecta només els representants dels sectors que ho són per elecció.
Per altra banda, sobre el que disposa el punt 5 del Reglament del CEM relatiu a la normativa
electoral, la Comissió Permanent, ha valorat positivament que s’apliqui el sistema d’eleccions
descentralitzat en els centres educatius de la ciutat per al procés electoral 2013.
Aquest any la renovació afecta els i les representants següents:
•
•

•
•

En el sector alumnat, s’han de renovar 2 representants de consell escolar de centre i
cobrir 7 vacants. (En resum 2 d’associacions d’estudiants i 7 de consells escolars)
En el sector pares i mares d’alumnes,s’han de renovar 3 representants de pares i
mares d’alumnes i cobrir 4 vacants de consells escolars de centre i 1 vacant d’associacions
de pares i mares d’alumnes. (En resum 5 de consells escolars i 3 d’AMPA)
En el sector de personal d’administració i serveis, s’han de renovar 3 representants de
consells escolars de centre i cobrir 1 vacant. (En resum 4 de consells escolars)
En el sector mestres i professors,s’han de renovar 3 representants de consells escolars
de centre i cobrir 2 vacants. (En resum 5 de consells escolars)
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4.1. SECTORS DE REPRESENTACIÓ AFECTATS
Sector / composició
Alumnes: 9

Situació actual

Curs 2012-2013

Aquest curs 2012-2013 la renovació afecta els i les representants que ho són per elecció del seu propi sector:
Renovació parcial dels membres

Previsió

Sistema eleccions
Cobrir 5 vacants (CEC secundària) + aquestes
renovacions:
 Silvia Popa
 Albert Ripoll
TOTAL VACANTS: 7

En falten: 7
5 vacants (CEC secundària) +
2 associacions



En tenim: 4
1 CEC primària
5 CEC (3 primària + 2 secundària) 2 AMPA
3 AMPA
1 FAPAC
1 FAPAC
PAS: 4
En tenim: 3
2 primària
4 CEC (2 primària + 2 secundària) 1 secundària

En falten: 5
4 vacants CEC (2 primària + 2
secundària) +
1 vacant AMPA

Mestres i professors: 9

En tenim: 7
3 CEC primària
3 sindicats
1 CODL

En falten: 2
2 vacants CEC secundària

 Cobrir 5 vacants (4 CEC+1AMPA) + aquestes renovacions:
 Javier Martí (CEC Escola)
 Albert Quintana (AMPA-Escola)
 Francesc Vila (AMPA-INS)
TOTAL VACANTS: 8
 Cobrir 1 vacant + aquestes renovacions:
 Marta Roure (secundària)
 Agustí López (escola)
 Ramon Romero (escola)
TOTAL VACANTS: 4
 Cobrir 2 vacants + aquestes renovacions:
 Anna Paguina
 Gemma Pujol
 Javier Francisco
TOTAL VACANTS: 5

En tenim: 9
6 (4 Escola + 2 INS)
3 concertats

En falten: 0

En tenim: 9

En falten: 0

7 CEC secundària
2 associacions d’estudiants

En tenim: 2
2 CEC secundària

Pares i mares: 9

5 CEC (3 Escola + 2 INS)
3 Sindicats
1 Col·legi Oficial Doctors i
Llicenciats
Directors i titulars: 9
6 centres públics (4 escola + 2
INS)
3 centres privats concertats
Altres àmbits: 9

En falten: 1
1 vacant secundària

3 ensenyaments règim especial
(EOI, Conservatori Música i CFA)
2 ensenyaments no reglats
3 universitat
1 tècnic Ajuntament
Reconegut prestigi: 5

En tenim: 0

En falten: 5

Sistema designacions
 2 vacants d’associacions d’estudiants

FALTA NOTIFICACIÓ:
 1 vacant (EOI)
 Salvador Parron (Conservatori de Música)
 Maria Solés (Fundació Esplai)
 Joan Camps (Centre Parroquial de Santa
Eugènia)
 5 vacants
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4.2. CALENDARI DE RENOVACIÓ
Del 4 al 7 de febrer
Del 8 al 14 de febrer
Del 15 al 28 de febrer
Del 1al 5 de març
Del 6 al 8 de març
De l’11 de març al 10
de maig
14 de maig
15 de maig
5 de juny

Tramesa dels censos electorals als centres educatius
Exposició pública del cens provisional i termini de presentació de les reclamacions
Exposició pública del cens definitiu
Presentació de les candidatures dels sectors a renovar
Exposició pública de les candidatures provisionals i termini de presentació de les
reclamacions
Exposició pública de les candidatures definitives i notificació als candidats
Període per celebrar les votacions del CEM en els consells escolars de centre
Termini per lliurar tots els centres els resultats de les votacions a la Secretaria
Tècnica del CEM
Exposició pública dels resultats
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
En compliment de l’acord de renovació parcial dels membres del CEM aprovat en sessió
plenària amb data 30 de gener de 2013, i consultats, doncs, tots els sectors de representació
que formen part del Consell, en la sessió plenària del CEM, del 12 de juny de 2013 es dóna la
benvinguda als nous membres i s’acomiaden els membres que cessen en el càrrec.
S’acorda nomenar els següents membres:
Representants d’alumnes
Carlos Rojas Rueda – INS Escola d’Hostaleria i Turisme
Guillem Martínez Roura – Escola Vedruna
Representants dels pares i mares d’alumnes
Eva Ramos Moya- Escola Annexa-Joan Puigbert (representant d’AMPA)
Albert Huguet Santirso- INS Jaume Vicens Vives (representant d’AMPA)
Virgínia González Alcalà- Escola Taialà (representant d’AMPA)
Margaret Delgado Martil- Escola Domeny (representant de Consells Escolars)
Eva Duran Anglada- Escola Pla de Girona (representant de Consells Escolars)
Xavier Juanola Ortega- Llar d’Infants Sant Ramon Nonat (representant de Consells Escolars)
Dolors Gras Sierra- INS Jaume Vicens Vives (representant de Consells Escolars)
Iolanda Pelegrín Ferrer- INS Jaume Vicens Vives (representant de Consells Escolars)
Representants de personal d’administració i serveis
Anna Nierga Bartrina– Escola Mare de Déu del Mont
Agustí López Serrano– Escola Santa Eugènia
Marta Roure – Escola Les Alzines
Representants dels i de les mestres i professorat
Belén Huici Díaz- Escola Montfalgars
Rubén Pino Garcia- INS Montilivi
Representants de reconegut prestigi
M. Antònia Canals i Tolosa
José Javier Casado Rubio
Francesc Cayuela López
Rosa Font Massot
Ramon Ternero
15
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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
Sessió plenària del 12 de juny de 2013
 Edició del Calendari Escolar pel curs 2013 -2014
 Adhesió a l'informe del Consell Escolar de Catalunya sobre l'avantprojecte de la Llei orgànica
per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE)
 Programació de les sessions plenàries del CEM per al curs 2013 -2014
 Ratificació del calendari i horari escolars per al curs 2013 -2014, aprovat per la Comissió
Permanent del CEM el dia 13 de maig 2013
 Recomanacions sobre el debat de la Jornada Intensiva a Secundària
 XX Diada de Cooperació Solidària
 Convocatòria 2013 de la Beca Joaquim Franch
 Informe de seguiment i valoració de les escoles bressol - Curs 2012 - 2013
 Resultats del procés de renovació parcial de membres del CEM- Eleccions 2013

Sessió plenària del 20 de març de 2013
 Informe de valoració del seguiment de les escoles bressol - curs 2012 -2013
 Informe de recomanacions de la formació professional a la ciutat de Girona - Curs 2013 -2014

Sessió plenària del 30 de gener de 2013
 Informe de seguiment del procés de preinscripció i matrícula dels ensenyaments obligatoris del
curs 2012-2013 i propostes de recomanació per el curs 2013-2014
 Informe de seguiment dels menjadors escolars a la ciutat de Girona. Curs 2012-2013
 Criteris per procedir a la designació dels membres representants del sector ensenyaments no
reglats i ensenyaments de règim especial
 Renovació parcial dels membres del CEM. Procés electoral 2013
 Adhesió a la declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català
d'immersió lingüística

Sessió plenària del 23 d'octubre de 2012
 Informe de valoració del procés de matriculació del curs 2012-2013
 Memòria d'activitats i actuacions del curs 2011-2012
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5.2. JORNADA
Enguany no s’ha celebrat la jornada anual de reflexió i debat
5.3. DIADA DE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA
El divendres 26 d’abril de 2013 es va celebrar la XIX 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 160 alumnes de primària de quatre escoles, les
quals varen presentar els treballs que havien fet a cada escola en relació amb la temàtica
“Sobirania alimentària, l’alimentació no és un joc!”. Com ja és tradició, l’acte va acabar
amb una xocolatada 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 d’anys
anteriors però la valoració qualitativa que fan les escoles d’aquesta activitat continua essent
força positiva (9,33).
Evolució de la participació dels centres educatius

Escoles participants:
- Migdia
- Santa Eugènia
- Dr. Masmitjà
- Montessori-Palau
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5.4. BECA JOAQUIM FRANCH
Al llarg d’aquest curs 2012-2013 la Comissió de Relacions Educació i Ciutat s’ha encarregat
de tutoritzar el desenvolupament el projecte becat a la convocatòria 2011, el Projecte Cops
Amagats presentat conjuntament per l’Associació Cultural La Nave Va, l’Institut Narcís Xifra i
Masmitjà, el Centre Cívic de Pont Major i el Centre Obert de Serveis Bàsics d’Atenció Social
de Pont Major. En la darrera sessió plenària del Consell es varen presentar els resultats
obtinguts en la implementació del projecte.
Així mateix, s’ha revisat el contingut de les bases de la propera convocatòria 2013 de la Beca
Joaquim Franch i s’ha dissenyat la seva publicació per fer-ne la difusió el curs vinent.
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5.5. BUTLLETINS INFORMATIUS I MONOGRÀFICS DEL CEM
Aquest curs no s’ha elaborat el disseny del butlletí L’etapa 0-6, pendent del disseny i de la
difusió del butlletí digital.
5.6. PÀGINA WEB DEL CEM
Durant aquest curs 2012-2013, 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-hi 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
• Projecte educatiu de ciutat (http://www.girona.cat/pec/cat/presentacio.php)
6. CONCLUSIONS I PROPOSTES
En relació amb l’activitat general del CEM, cal continuar mantenint la periodicitat de reunions
mensuals de les comissions de treball, facilitar dinàmiques de treball grupal vinculades a
temes d’interès educatiu que afectin directament els centres educatius i també, promoure a
la ciutat 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, 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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ANNEX: RELACIÓ DE MEMBRES DEL CEM (fins al maig de 2013)
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RECULL DE PREMSA
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DIARI DE GIRONA 24/10/2

Ensenyament afirma que a Girona ciutat hi ha
558 places vacants de primària
La dada contrasta amb la del Consell Escolar, segons la qual l'ocupació és del 100,78%
El director dels serveis territorials d'Ensenyament, Albert Bayot, va afirmar ahir durant el Consell
Escolar Municipal que a la ciutat de Girona hi ha 558 places vacants de primària (tenint en compte
pública i concertada), tot desglossant-les en els diferents cursos. Quart de primària, amb 102 places, és
el que compta amb més vacants, mentre que P-4, amb 29, és la que en té menys. Pel que fa a
secundària, Bayot només va dir que a primer d'ESO hi ha 32 vacants: 19 a la pública i 13 a la
concertada.
El responsable gironí d'Ensenyament va admetre que moltes d'aquestes places es troben concentrades
en determinats centres, però a tall d'exemple va indicar que n'hi ha tres a l'institut Jaume Vicens Vives,
públic i en ple centre de Girona. Bayot va considerar que un dels motius que expliquen aquesta xifra de
places vacants és que el padró ja no creix al mateix ritme que anys anteriors. A més, va indicar que
l'alumnat que es matricula fora de termini s'ha reduït en els darrers dos anys.
Les dades d'Ensenyament contrasten amb les del Consell Escolar Municipal, segons les quals
l'ocupació global dels centres de primària gironins és del 100,78%. Segons indiquen, la zona
d'escolarització amb oferta més deficitària és Taialà-Santa Eugènia, amb un 85% d'oferta respecte al
padró.
El que sí que ha registrat el Consell és un descens en el nombre de sol·licituds per a places d'escola
bressol públiques, cosa que no havia succeït en els darrers anys: en total, s'han reduït un 10%.
Pel que fa a secundària, el Consell indica que aquest és el quart curs en què la saturació a secundària
és màxima, ja que supera el 100% en tots els cursos, tant en centres públics com en concertats. Per
això, reivindica que es faci "amb urgència" un nou institut a la ciutat. Bayot va recordar la difícil situació
econòmica actual, i va explicar que, abans de tirar endavant un nou centre, cal «assegurar els
números» i comprovar que hi ha prou demanda.
Bayot també va recordar que enguany no s'ha augmentat la ràtio d'alumnes a alguns dels centres amb
«més complexitat» de la ciutat, com ara Font de la Pólvora, Vila-roja, Mare de Déu del Mont o Santa
Eugènia, entre altres.
EL PUNT DIARI 25/10/12

El Consell Escolar de Girona reclama que
s'ampliï l'oferta
El Consell Escolar Municipal (CEM) de Girona reclama a Ensenyament que ampliï l'oferta a totes les
etapes educatives. Així ho recull l'informe que ha fet la comissió de planificació escolar en analitzar el
procés de matriculació per a aquest curs. L'anàlisi evidencia, segons el Consell Escolar, que cal
repensar l'oferta i incrementar el nombre de places a infantil, primària, secundària i també a l'escola
d'adults, on hi ha llista d'espera a gairebé tots els cursos. El mateix informe alerta que per quart any
consecutiu es palesa la saturació dels instituts de Girona, i l'ens municipal reitera la necessitat de fer un
nou centre de secundària, cosa que el Consell Comarcal fa molts anys que sol·licita. Ensenyament ja
ha reconegut la situació, però defensa que cal ser caut perquè ha augmentat la mobilitat i ara hi ha un
canvi demogràfic que pot fer variar la tendència. Fora de termini han arribat uns 84 alumnes menys que
el curs passat, 239 a l'etapa d'infantil i primària i 117 a l'etapa de secundària. El CEM també demana
que no es variï l'oferta de places un cop ha començat el període de preinscripció i matriculació.
DIARI DE GIRONA 24/12/12
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Girona busca un edifici ja existent per ubicar-hi
un nou institut el curs 2014-15
L’Ajuntament adverteix que no hi ha diners per fer un nou immoble ni instal·lar barracons
L’Ajuntament de Girona està buscant un edifici o espai ja existent a la ciutat per tal de poder-hi obrir-hi
un nou institut de secundària el curs 2014-2015. Ja fa anys que els sectors educatius de la ciutat,
incloent-hi els sindicats i el Consell Escolar Municipal, han alertat de la saturació a les aules de
secundària. La regidora d’Educació, Isabel Muradàs, és conscient de la necessitat d’un nou centre,
però adverteix que en l’actual context econòmic no hi haurà pressupost per aixecar un nou edifici i ni
tan sols per a instal·lar barracons. Per això, el govern municipal està bus- cant un edifici ja existent –ja
sigui de propietat municipal, de la Generalitat o de l’Estat– o un espai dins d’un edifici d’ús compartit
per ubicar-hi el nou institut. Segons Muradàs, Ajuntament i Generalitat calculen que, si tot continua com
fins ara, a partir del curs 2014- 2015 serà quan les noves places de secundària es facin més
necessàries.
Ja fa quatre anys que el Consell Escolar Municipal de Girona denuncia que hi ha una saturació
d’alumnes als instituts de secundària i reclamen la construcció d’un nou centre per posar-hi remei.
L’Ajuntament de Girona també és conscient d’aquesta necessitat, però? adverteix que les debilitades
arques públiques no podran fer front a la despesa que suposaria construir un nou edifici o instal·lar
barracons. Per això, el consistori està buscant qualsevol opció –ja sigui un edifici o un espai en un
immoble– que sigui viable per a la creació? D’un nou institut sense la necessitat d’aixecar una nova
construcció Per això, estan tenint en compte tots els edificis municipals però també aquells que són
propietat de l’Estat i la Generalitat, per si fos possible rebre’n una cessió. «Estem estudiant qualsevol
possibilitat d’espais que estiguin en bones condicions i requereixin una mínima inversió», indica
Muradàs. Per tal d’obrir al màxim el ventall de possibilitats, l’Ajuntament no estudia només edificis
sencers sinó també espais en immobles d’ús compartit que puguin adequar- se fàcilment a les
característiques d’un centre escolar. «No tanquem cap porta», assenyala Muradàs.

DIARI DE GIRONA 31/01/13

400 comensals menys als menjadors de les
escoles
En barris com Sant Narcís i Santa Eugènia només es queden a dinar un 18% dels alumnes dels
centres.
Els menjadors escolars de les escoles públiques de primària tenen enguany uns 400 comensals
?menys que el curs passat, segons dades del Consell Escolar Municipal de Girona. Si a aquesta xifra
s'hi afegeixen les escoles bressol i les concertades, el descens supera els 500. En alguns barris de la
ciutat, com ara Santa Eugènia i Sant Narcís, només un 18% del total d'alumnes es queda a dinar a
l'escola. El Consell atribueix part de la situació als problemes derivats de les beques de menjador, ja
que n'hi ha moltes que acumulen retard i hi ha famílies que no poden fer front a la diferència entre el
que reben de la beca i el cost real del menjador. Per això, vol solucions immediates.
Durant la reunió del Consell celebrada ahir, la regidora d'Educació, Isabel Muradàs, va explicar que
s'estan recopilant totes les dades possibles sobre els serveis de menjador per tenir una diagnosi del
problema, i va afirmar que estan treballant a través de l'àrea de Serveis Socials per tal d'ajudar les
famílies amb dificultats.
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Per la seva banda, el Serveis Territorials d'Ensenyament han començat a treballar ja amb els Consells
Comarcals per tal de fer canvis en la gestió dels menjadors escolars, ja que en aquests moments cada
consell fa una gestió pròpia i no hi ha uniformitat en les condicions ni els criteris. Ensenyament confia
que aquesta millora comenci a ser una realitat de cara al curs que ve.
L'alcalde de la ciutat, Carles Puigdemont, va assegurar que el govern local està molt preocupat per les
dificultats alimentàries que pateixen algunes famílies i va garantir que els pressupostos d'aquest 2013
ho demostraran.

EL PUNT DIARI 09/02/13

L'edifici de l'escola Pericot de Girona s'acabarà
el maig
Les obres avancen a bon ritme i ja se'n veu l'estructura. Educació preveu fer el trasllat al nou
centre l'estiu.

El nou edifici de l'escola Pericot de Girona segueix a bon ritme de construcció i es preveu que s'acabin
les obres durant el mes de maig i es faci el trasllat a l'estiu.

El nou edifici de l'escola Pericot de Girona està previst que s'acabi de construir el mes de maig. Així ho
certifica el director dels serveis territorials d'Educació a Girona, Albert Bayot, que sosté que fins ara
“l'obra està anant al ritme previst i, si no falla res, estarà feta el maig”. El màxim responsable en matèria
educativa de la demarcació de Girona avança la voluntat que al voltant de Setmana Santa es faci una
visita d'obres amb la comunitat educativa del centre, així com amb responsables municipals.
Bayot assenyala que el nou edifici “permetrà arreglar una situació anòmala, com és que l'escola estigui
situada a un punt llunyà de la seva ubicació definitiva”. De fet, Educació ha mantingut aquest curs el
transport escolar que cada dia va a buscar alumnes d'arreu de la ciutat per dur-los fins al centre
educatiu.
En mòduls des del 2006
El Departament d'Educació preveu que el trasllat cap al nou edifici es pugui fer durant l'estiu i que
l'estrena del centre posi fi a l'estada en mòduls de l'escola Pericot, situació que dura des del curs 2006.
Bayot recorda que el nou centre també permetrà obtenir més espai per a l'escola Bosc de la Pabordia,
que ha compartit l'espai amb el Pericot, fet que havia generat queixes per l'ampliació dels dos centres
en els últims cursos en els terrenys a tocar del sector comercial de Mas Gri.
LA DATA
2006. És l'any en què l'escola Pericot va tornar a funcionar en mòduls prefabricats prop del Mas
Gri.

Sense pressa per a un nou institut
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Educació continua deixant per a més endavant la creació d'un nou institut a la ciutat de Girona, una
petició que el Consell Escolar Municipal reivindica fa anys. Bayot admet que en dos o tres cursos farà
falta pel padró, però diu que per al curs que ve serà suficient l'oferta actual. A més, assegura que cal
pensar ara a curt termini “perquè hi ha una gran mobilitat”, com ho demostren les xifres reals.
DIARI DE GIRONA 21/03/13

Reclamen que l´Ajuntament no conveniï places
d´escoles bressol en centres privats
El Consell Escolar Municipal recorda que hi ha places vacants en alguns equipaments públics

El Consell Escolar Municipal va demanar ahir a l'Ajuntament de Girona que no continuï conveniant
places d'educació a llars d'infants privades a preu públics mentre hi hagi vacants en escoles bressol
públiques. La recomanació la va fer la comissió de planificació escolar i equipaments del Consell. En
nom del la Comissió, Albert Quintana va explicar que s'ha constatat que hi ha vacants a les escoles
bressol municipals després de diferents iniciatives (increment de ràtio, un nou centre educatiu i les 54
places conveniades), malgrat que el curs anterior hi havia el doble de demanda que d'oferta. La
davallada de la matriculació es deu, en part, a la crisi econòmica i a l'increment de preus públics (de
120 a 180 euros).
La regidora d'Educació, Isabel Muradàs, va explicar que el curs vinent seguiran amb els convenis
perquè així estava pactat, però que per al curs següent analitzaran si encara són necessaris aquests
convenis.
A banda de recomanar que no se segueixin conveniant les places, la Comissió va fer altres propostes
d'actuació. Va demanar, per exemple, continuar establint mecanismes de control per "preservar
l'excel·lència de l'actual model d'escola pública d'educació infantil". També es va recomanar que
s'estudiï la possibilitat d'introduir mòduls horaris educatius per a infants que no comporti cobrir tota la
jornada escolar a l'escola bressol, així com mantenir els recursos actuals per "sostenir la qualitat del
model educatius d'èxit" de les escoles bressol.
Quintana, en nom de la Comissió va indicar que valoren molt positivament l'inici de la tarificació social
al preu de les escoles bressol públiques i va sol·licitar que es generalitzi a partir del curs vinent.
DIARI DE GIRONA 22/03/13

El Consell Escolar Municipal vol un increment
d´oferta de cicles de grau mitjà de FP
El Consell Escolar Municipal de Girona va aprovar fer un seguit de recomanacions en l'àmbit de la
formació professional a la ciutat a la Generalitat i a l'Ajuntament, entre les quals destaca la necessitat
d'incrementar l'oferta de cicles de grau mitjà i la necessitat de reforçar i ampliar els programes
d'orientació educativa.
L'objectiu de les recomanacions és que tant els Serveis Territorials d'Ensenyament i d'Empresa i
Ocupació com l'Ajuntament de Girona les tinguin en compte d'acords amb les seves competències i es
puguin treballar en la taula mixta de planificació.
En total, hi ha set recomanacions aprovades a proposta de la comissió de planificació escolar i
equipaments. La primera fa referència a un increment de l'oferta de la formació professional a Girona,
tot reconsiderant i adequant l'oferta dels actuals cicles formatius d'acord amb l'evolució dels sectors
econòmics i la situació d'atur a les comarques gironines per tal de donar resposta a l'elevada demanda
que hi ha a la ciutat, segons va explicar Albert Quintana. Aquesta petició afecta sobretot als cicles de
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grau mitjà que permeten la continuïtat de la formació de molts joves de més de 6 anys i evita el seu
abandonament escolar.
Una segona proposta que el Consell considera que és "imprescindible reforçar i ampliar" són els
programes d'orientació educativa, amb dedicació de professorat als centres de secundària, tant en els
àmbits curriculars, com tutorials, com d'acompanyament socioeducatiu a partir de programes
d'orientació educativa.
Altres recomanacions aposten per un increment de l'oferta de places PQPI (Programes de Qualificació
Iniial) o preservar la continuïtat dels PTT (Programes de Transició al Treball). També es vol "aprofundir
en els esforços de millorar la planificació de la formació professional a la demarcació". Les dues
darreres propostes parlen de promoure programes d'inserció sociolaboral per a joves de 16 anys en
endavant que no obtenen el graduat de l'ESO i la necessitat d'estructurar una bona coordinació de tota
l'oferta educativa postobligatòria, reglada, i ocupacional per part de tots els centres i serveis educatius
DIARI DE GIRONA 08/04/13

Menjadors escolars
La millor idea d'un programa electoral de les passades eleccions municipals de 2011 la vaig llegir a
EUiA a Salt. Proposaven que tots els alumnes de les escoles públiques de Salt tinguessin un àpat
garantit al dia. Dos anys després, el Consell Escolar Municipal de Girona informa que "s'ha reduït un
15% el pressupost de les ajudes de menjador escolar a la ciutat i en canvi s'han incrementat les
necessitats". Hi ha menys nens a l'hora del menjador, "especialment en les escoles de les zones
perifèriques i amb més dificultats socioeconòmiques de la ciutat. Al sector Sant Eugènia-Sant Narcís la
taxa d'alumnat usuari de menjador a l'escola pública és del 18% i alhora és el sector que acumula més
sol·licituds denegades". En un altre paràgraf l'informe diu que "resulta difícil quantificar però arriben a
les escoles cada vegada més notícies d'alumnes que mengen a l'entorn de les escoles -en un bosc, en
un cotxe...-. Nens i nenes que marxen a casa al migdia sense tenir la certesa que faran un àpat, o més
aviat amb la certesa que no el faran". No són "necessitats de país" aquestes?
EL PUNT DIARI 13/06/13

La demanda de places a les llars d'infants de
Girona supera en un 34% l'oferta
Tot i això, el nombre de sol·licituds ha baixat respecte a altres anys i s'atribueix a la crisi econòmica
Serà el primer curs amb pagament segons la renda familiar.
La demanda de places per a les escoles bressol de Girona per al curs que ve ha superat en un 34%
l'oferta, ja que per al curs 2013/2014 s'han ofert 428 places i s'han rebut un total de 652 sol·licituds.
Malgrat l'increment evident de la demanda, aquesta ha baixat ostensiblement respecte a altres cursos,
en què solia superar un 50% l'oferta.
Aquestes dades es van donar a conèixer ahir en la comissió de planificació escolar del Consell Escolar
Municipal (CEM) que es va fer a la Facultat de Ciències de la UdG, al campus de Montilivi.
La regidora d'Educació i Esports de Girona, Isabel Muradàs, va atribuir aquest descens “a la situació
econòmica actual, perquè moltes famílies han de prioritzar les despeses i, en alguns casos, si un
membre de la parella és a l'atur s'opta per no portar la criatura a una llar d'infants”. Muradàs va
subratllar que el curs que ve faran un esforç important perquè introdueixen el pagament de la quota de
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les llars d'infants segons la renda de cada família, un fet que permetrà rebre fins a un 70% de
subvenció dels 180 euros mensuals de la quota i que s'ha dividit per trams.
Una altra de les novetats per al curs que ve és que hi haurà una única llista d'espera per a totes les
escoles bressol municipals. El curs que ve només hi haurà divuit places en conveni amb nou escoles
bressol privades.
La sessió del CEM, que va presidir l'alcalde de Girona, Carles Puigdemont, també va servir per reiterar
la necessitat “urgent” que el Departament d'Ensenyament impulsi un nou institut que fa anys que es
reclama, ja que els grups ja estan plens amb la preinscripció i es preveu que el nombre d'alumnes
augmenti els cursos vinents.
Durant el curs han arribat fora de termini 654 alumnes, 116 menys que el curs passat, majoritàriament
de l'Amèrica Central i Sud-amèrica, el Marroc i Romania.
LES XIFRES
654 alumnes
han arribat fora de termini aquest curs; 428 en l'etapa d'infantil i 226 en la de secundària.
428 places
ha ofert Girona per a l'etapa de zero a tres anys per al curs que ve, i s'han rebut 652 sol·licituds.
858 sol·licituds
s'han rebut a primer d'ESO per al curs que ve, 15 més que l'any passat, i pot agreujar la saturació.

El nou edifici de l'escola Pericot, a punt al
setembre

L'obra de l'escola Pericot estarà acabada pel curs que ve, segons les previsions

La regidora d'Educació i Esports de Girona, Isabel Muradàs, va avançar en el ple municipal de dilluns
que està previst que les obres de la nova escola Pericot de Girona s'acabin amb prou temps perquè el
curs ja es pugui començar al nou edifici. Ahir, després de la comissió del CEM, Muradàs va confirmar
que el Departament d'Ensenyament li havia garantit ahir mateix que les obres anaven a bon ritme i que
el trasllat estaria acabat “la primera setmana de setembre”. Està previst que dilluns que ve es faci una
visita d'obres per veure l'evolució dels treballs.
L'alcalde, Carles Puigdemont, també va indicar que el projecte preveu la construcció d'un gimnàs –ara
s'ha de posar a licitació–, que “serà una notícia agradable per al barri” perquè en podrà fer ús.

DIARI DE GIRONA 17/06/13
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El Consell vol que s´agilitzin les obres de les
escoles Bosc de la Pabordia i Pericot
També demanen que s'ampliïn les places de P-3 i que es tiri endavant el nou institut que s'ha de
fer a Girona
El Consell Escolar Municipal (CEM) de Girona va celebrar
ahir la darrera sessió del curs tot reclamant que s'agilitzin les
obres de les escoles que actualment es troben en barracons
-Bosc de la Pabordia i Pericot- i que es tiri endavant el nou
institut de la ciutat, per al qual l'Ajuntament fa temps que
està buscant un edifici. Segons el Consell, els alumnes que
estan en barracons tenen dret a estar en "edificis dignes".
També van demanar que es creï una línia nova de P-3, ja
que enguany s'han cobert totes les places i tenen por que es
produeixi una saturació.
El Consell considera que es podria fer una millor planificació de les places. De cara al curs vinent, per
exemple, s'han omplert totes les places de P-3, incloent-hi alguns cursos que hauran d'acollir el 10%
més de marge. El Consell considera que hi haurà massa grups amb 26 o 27 alumnes per classe i per
això creu que s'hauria d'obrir una nova línia. I una situació similar es dóna a primer d'ESO, on també hi
ha una gran demanda i per això destaquen la necessitat de construir un nou institut. La regidora
d'Educació, Isabel Muradàs, creu que aquesta serà una "necessitat important" d'aquí a dos cursos.
La sessió d'ahir també va servir per demanar, entre altres, una millora de l'oferta de Formació
Professional, que es garanteixin mecanismes de distribució equitativa i que no se suprimeixi el
contracte-programa a l'escola Sagrada Família, qüestió sobre la qual l'Ajuntament afirma que només ha
sentit rumors però cap confirmació oficial.
Finalment, també es va presentar un informe de recomanacions entorn el debat de la Jornada Intensiva
a secundària. Es tracta d'un document molt general en què es demana que tota la ciutat segueixi les
mateixes directrius.
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