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1 INTRODUCCIÓ
El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta a continuació la memòria d’activitats del
curs 2018-2019.
En el desenvolupament del treball de les cinc comissions del Consell es reflecteix l’interès per
fomentar la participació en general i, en concret, per a 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: famílies, 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.
S’ha reflexionat i qüestionat el funcionament del Consell i les seves atribucions, replantejant el
reglament per tal d’adequar-lo als nous moments en els que es troba la ciutat i el sistema
educatiu. D’aquesta manera, modificar la composició del Consell, facilitant l’entrada a
col·lectius relacionats amb l’educació no formal, sindicats d’estudiants, representants de
joves...
2 OBJECTIUS
El 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 Consell 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 Consell durant aquest curs 2018-2019 han estat:
1. Consolidar la participació activa dels membres del Consell i continuar en la línia de
millorar-la i buscar nous àmbits d’actuació a la ciutat.
2. Fer el seguiment dels acords proposats pel Consell.
3. Fomentar la participació.
4. Reforma del reglament, funcions, composició i normativa electoral del Consell.
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3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2018-2019

3.1 Resum de la dinàmica de treball general

COMISSIONS I PLENARIS 2018-2019 (Entre parèntesi els
corresponents a 2017-2018)
GRAU DE
COMISSIONS
REUNIONS
PARTICIPACIÓ
Sessió plenària

4 (3)

44,83% (50,31%)

Comissió permanent

6 (6)

58,89% (45%)

Comissió de planificació i equipaments

2 (5)

64,29% (57,14%)

Comissió de relacions educació - ciutat

7 (6)

38,57% (51,39%)

Comissió de comunicació

5 (5)

40% (60%)
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63,27%

31 (25)

51,64% (52,77%)

Comissió procés deliberatiu

TOTAL

Comparat amb el curs anterior, la participació ha baixat de mitjana 1,13 punt (de 52,77% a
51,64%).
En aquest curs 2018-2019, hi ha hagut un total de 48 membres al Consell. D’aquests, 10 eren
del sector corporació municipal, 10 del sector directors, 4 del sector professorat, 2 del sector
PAS, 1 del sector alumnat, 10 del sector famílies, 7 del sector altres àmbits, 4 de reconegut
prestigi i el secretari.
Per comissions, hi ha hagut 15 membres a la comissió permanent, 28 a la comissió de
planificació educativa, 10 a la comissió de relacions educació-ciutat, 6 a la comissió de
comunicació i 21 a la comissió del procés deliberatiu. Cal esmentar que hi havia membres del
Consell adscrits a més d’una comissió per voluntat pròpia així com membres del Consell
sense adscripció a cap comissió.
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3.2 L’activitat del ple
Al llarg d’aquest curs escolar s’han celebrat un total de 4 sessions plenàries, en què la mitjana
d’assistència dels seus membres en relació amb el curs passat ha reduït notablement (curs
2017-2018: 50,31% i curs 2018-2019: 44,83%) tot i que s’ha celebrat una sessió més que el
curs passat.

A les sessions plenàries celebrades hi han assistit, convidades, les següents persones:
Tècnic del projecte “El pacte del temps”, el Sr. Xavier Peralta; Cap de secció de joventut, el
Sr. Narcís Turon; Director dels Servies Territorials d’Educació, el Sr. Martí Fonalleras.
Els debats educatius efectuats en les sessions plenàries s’han centrat en diverses temàtiques
d’interès de la comunitat educativa:
-

Visita i presentació d’equipaments de la ciutat: Estació Jove de l’Ajuntament de
Girona, el Centre Cultural la Mercè i l’Espai Cívic El Mercadal.
Presentació del projecte “El pacte del temps” per part de l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Girona.
Ple extraordinari entorn la creació de l’institut nou de Sarrià de Ter.

Data

Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats
Benvinguda a càrrec del Sr. Narcís Turon, cap de secció de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de
Girona.
-1a part: Presentació del Pacte nacional per la reforma horària i els objectius de l’Ajuntament de Girona
com agent impulsor, a càrrec de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona.
-2a part: Sessió plenària del Consell Municipal d’Educació amb el següent punts de l’ordre del dia:
Ordre del dia:

19 novembre 2018
Estació Jove Ajuntament
Girona

1.Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 6 de juny de 2018 (document.
adjunt)
2.Treball de les comissions i propostes d’acord
2.1 Comissió permanent
2.1.1 Proposta d’acord per a l’aprovació de la memòria 2017-2018
2.1.2 Proposta d’acord sobre nous nomenaments de membres del Consell
2.2 Comissió de Relacions Educació-Ciutat
2.2.1 Proposta d’acord Beca Joaquim Franch divuitena convocatòria
2.3 Comissió del Procés Deliberatiu
2.4 Comissió de Comunicació
3. Informació diversa
4. Torn de preguntes
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Sessió extraordinària del plenari del Consell Municipal d’Educació amb la presència del Sr. Martí
Fonalleras, Director dels Serveis Territorials d’Educació.
17 de desembre de 2018
Centre Cultural la Mercè

Ordre del dia:
1. Creació d’un institut nou a Sarrià de Ter

Ordre del dia:
1.Aprovació de les propostes d’actes de les sessions plenàries dels dies 19 de novembre i
l’extraordinària del dia 17 de desembre de 2018 (documents. adjunts)
2. Treball de les comissions i propostes d’acord
2.1 Comissió permanent
2.1.1 Proposta d’acord per la renovació parcial dels membres del Consell
Municipal d’Educació. Procés 2019
2.2 Comissió de Planificació Escolar i Equipaments2.2.1 Proposta d’acord en relació
al procés de preinscripció per al curs 2019-2020.
2.3 Comissió del procés deliberatiu
2.4 Comissió de Relacions Educació-Ciutat
2.5 Comissió de Comunicació

29 de gener de 2019
Espai Cívic Mercadal

3. Informació diversa
4. Torn de paraules

Ordre del dia:
1.
2.

6 de juny de 2019 al Centre
Cultural la Mercè

4.
5.
6.

Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 29 de gener de 2019
Treball de les comissions i propostes d’acord
2.1 Comissió Permanent
2.1.1 Proposta d’acord per al nomenament de membres del Consell Municipal
d’Educació de Girona.
2.1.2 Proposta d’acord sobre la recomanació del calendari i horari escolar per al curs
2019-2020.
2.1.3 Proposta d’acord sobre l’edició del calendari escolar 2019-2020
2.2 Comissió del Procés Deliberatiu
2.3 Comissió de Planificació Escolar i Equipaments
2.3.1 Proposta d’acord sobre la preinscripció al curs escolar 2019-2020
2.4 Comissió de Relacions Educació i Ciutat
2.5 Comissió de Comunicació
Informació diversa
Constitució Comissions
Torn obert de paraules
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3.3 L’activitat de la comissió permanent
Durant aquest curs 2018-2019, la comissió permanent s’ha reunit un total de 6 vegades. La
mitjana de participació ha estat d’un 58,89%, notablement més baixa que el curs passat, que
va ser del 45%.

COMISSIÓ PERMANENT
Data

4 octubre
2018

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.
2.
3.
8
4.
novembre 5.
2018
6.
7.
8.

24 gener
2019

20 febrer
2019

9 abril
2019

16 maig
2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 16 de maig de 2018 (doc. adjunt)
Funcionament de la Comissió: organització i calendari
Pla de treball curs 2018-19.
Informació de treball de les Comissions
Memòria del CEM. S’adjunta esborrany de la memòria per treballar conjuntament l’apartat de “Conclusions i propostes”
(doc. adjunt)
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 4 d’octubre de 2018 (doc. adjunt)
Seguiment del treball de les comissions
Reglament
Memòria CEM. Aprovació
Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del 19 de novembre de 2018.
Propostes d’acord a presentar al Plenari.
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 8 de novembre de 2018 (doc. adjunt)
Seguiment del treball de les comissions
Reglament CEM
Eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Municipal d’Educació: Procés electoral 2019
Propostes d’acord a presentar al Plenari.
Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del Consell.
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 24 de gener de 2019 (doc. adjunt)
Seguiment del treball de les comissions
Reglament CEM
Eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Municipal d’Educació: Procés electoral 2019
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 20 de febrer de 2019 (doc. adjunt)
Seguiment del treball de les comissions
Reglament CEM
Eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Municipal d’Educació: Procés electoral 2019
Valoració reclamacions rebudes i aprovació de la llista definitiva de candidats.
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 9 d’abril de 2019 (doc. adjunt)
Seguiment del treball de les comissions
Reglament CEM
Eleccions per a la renovació parcial dels membres del Consell Municipal d’Educació: Procés electoral 2019
Propostes d’acord a presentar al Plenari 6 de juny 2019
Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del 6 de juny de 2019
Torn obert de paraules
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3.4 L’activitat de la comissió de planificació escolar i equipaments
Durant aquest curs 2018-2019, la comissió de planificació escolar i equipaments s’ha reunit 2
vegades. La periodicitat de les reunions així com el seu funcionament va ser aprovat en el
Plenari celebrat el mes de novembre on, amb la creació de la Comissió del Procés
Deliberatiu, es va considerar oportú reduir el nombre de reunions de la Comissió de
Planificació. La mitjana de participació ha estat del 64,29% que representa un augment
considerable respecte de l’any anterior, on la participació va ser del 57,14 %.

COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Data
17 gener 2019

27 maig 2019

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Temes tractats
Planificació: previsió de necessitats curs 2019-20
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 17 de gener 2019 (doc. adjunt)
Valoració resultat procés preinscripción curs 2019/20.
Informació diversa
Torn obert de paraules

3.5 L’activitat de la comissió de relacions educació – ciutat
Durant aquest curs 2018-2019, la comissió de relacions educació – ciutat s’ha reunit 7
vegades. Tot i que s’ha augmentat el nombre de reunions, la mitjana de participació dels seus
membres ha estat del 38,57%, molt inferior a la del curs passat que va ser d’un 51,39%.
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COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT
Data

1 octubre 2018

23 octubre 2018
12 novembre
2018
22 novembre
2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.

de

1. Proposta acte “reconeixement de l’alfabetització de les persones adultes de la ciutat de Girona”
1. Seguiment treball acte “reconeixement de l’alfabetització de les persones adultes de la ciutat de Girona”
1.

5 febrer 2019

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 29 de maig de 2018 (doc. adjunt)
Presentació del CEM
Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta
Funcionament de la comissió: organització i calendari de reunions
Pla de treball per al curs 2018-2019
Informació dels projectes presentats a la Beca Joaquim Franch i organització de la sessió de treball
la Comissió Avaluadora.
Propostes Setmana Ciutat Educadora
Informació diversa
Torn obert de paraules
Deliberació beca Joaquim Franch, 18a convocatòria.
Torn obert de paraules

2.
3.
4.
5.
1.
2.

5 març 2019
3.
4.
1.
2.
22 maig 2019
3.
4.

Aprovació de les propostes de resum de 1 d’octubre, 12 de novembre i 22 de novembre de 2018 (doc.
adjunts)
Elecció del president o presidenta
Seguiment del treball de la comissió (beca Joaquim Franch, Ciutat Educadora,...)
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de les propostes de resum del 5 de febrer de 2019 (doc. adjunts)
Seguiment del projecte guanyador de la beca Joaquim Franch amb l’assistència de l’Associació la
Guerrilla Comunicacional
Informació diversa
Torn obert de paraules
Aprovació de les propostes de resum del 5 de març de 2019 (doc. adjunts)
Seguiment del projecte guanyador de la beca Joaquim Franch amb l’assistència de l’Associació la
Guerrilla Comunicacional
Informació diversa
Torn obert de paraules

3.6 L’activitat de la comissió de comunicació
Durant aquest curs 2018-2019, la comissió de comunicació s’ha reunit 5 vegades. La mitjana
de participació ha estat del 40%, reduint-se un 20% respecte del curs anterior.

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Data

18 setembre
2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 16 de maig de 2018 (doc. adjunt)
Presentació del Consell Municipal d’Educació
Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta
Funcionament de la comissió: organització i calendari de les reunions
Pla de treball per al curs 2018-2019
1a Sessió del VIII Cicle de Cinefòrum, presentació del ponent a presentar la pel·lícula, “La Ola” el Sr.
Rabai Faress. Concreció de les pel·lícules pendents a presentar, temàtica d’aquestes.
Butlletí digital, determinació del contingut del primer número.
Informació diversa
Torn obert de paraules
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17 gener 2019

31 gener 2019

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.

5 març 2019
2.
1.
27 maig 2019

2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 18 de setembre de 2018 (doc. adjunt)
2a Sessió del VIII Cicle de Cinefòrum.
Butlletí digital, determinació del contingut del segon número.
Informació diversa
Torn obert de paraules
Trobada amb el Sr. Jordi Bartomeu, conductor de la 2a Sessió del VIII Cicle de Cinefòrum.
Butlletí digital, determinació del contingut del segon número.
Torn obert de paraules
Trobada amb EL Sr. Jordi Feu per a la realització de l’entrevista i concreció del Cinefòrum del 9 d’abril
2019.
Torn obert de paraules
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 17 de gener del 2019 i 5 de març del 2019 (doc.
adjunt).
Valoració del VIII Cicle de Cine Fòrum
Proposta d’acord a presentar al Plenari del 6 de juny de 2019: continuïtat del Cine Fòrum.
Informació diversa
Torn obert de paraules

3.7 L’activitat de la comissió del procés deliberatiu
El procés deliberatiu va ser creat en el darrer Plenari del curs passat amb l’objectiu de poder
donar continuïtat al treball iniciat el curs 2016-17 amb el projecte “Procés deliberatiu entorn de
la planificació educativa a la ciutat: per a un model d’escolarització més equitatiu en l’accés i
en el resultat”. Aquest ha estat doncs el primer curs escolar que ha realitzat activitat, reunintse un total de 7 vegades amb una mitjana de participació del 63,27%.

COMISSIÓ DEL PROCÉS DELIBERATIU
Data
24 setembre
2018
17 octubre
2018
27 novembre
2018
20 febrer 2019
18 març 2019
8 maig 2019

Temes tractats

Al ser una Comissió de composició tancada i amb un funcionament diferent al de la resta de les
Comissions, la convocatòria no té ordre de dia, únicament el seguiment del treball de la Comissió.

3.8 Evolució comparativa de l’activitat del CEM
En termes generals, en comparació amb els cursos anteriors, a l’activitat general de les
sessions plenàries i comissions de treball es redueix lleugerament el nivell de participació
mentre que el número de reunions augmenta considerablement, passant de 24 a 31 reunions
realitzades i de 3 a 4 les sessions Plenàries.
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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 lleuger creixement al sector del representants de la
corporació mentre que la resta dels col·lectius han disminuït clarament la seva assistència.
Cal apuntar que, en aquest darrer curs escolar, s’ha celebrat una sessió extraordinària del
Consell en resposta al desconcert per part del Consell davant la creació d’un nou institut a
Sarrià de Ter i de les conseqüències que aquest fet comportava a l’institut Narcís Xifra.
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4. EL PROCÉS DE RENOVACIÓ PARCIAL DELS MEMBRES DEL CONSELL

D’acord amb el que disposa el Reglament del Consell, cada curs escolar 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.
Aquest curs 2018-2019, d’acord amb l’aprovació de l’acord de renovació parcial dels
membres del CEM aprovat en sessió plenària amb data 29 de gener de 2019, aquesta
renovació parcial afectava només als representants dels sectors que ho són per elecció.
La Comissió Permanent, reunida com a junta electoral el dia 16 de maig de 2019, d’acord
amb els resultats obtinguts en l’escrutini de les eleccions i tenint en compte les
recomanacions entorn a la representació que consten en el mateix reglament del CEM i
l’aplicació del Reglament de Polítiques d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament de Girona, va
proposar nomenar els nous membres del Consell.
Al ple del Consell del dia 6 de juny de 2019 es va aprovar l’acord que proposava els nous
representants d’alumnes, de famílies, de personal d’administració i serveis i de personal
docent, quedant de la següent manera:
Representants d’alumnes




Eudald Borrell Pons (Escola Bell-lloc del Pla)
Mònica Cussó Izaga (Institut Montilivi)
Bruna Ruhí Vidal (Institut Narcís Xifra)

Representants de les famílies
En representació de les Associacions de famílies d’alumnes:




Àurea Villaverde Bravo (Escola Annexa)
Rosa Peralta Saguer (Escola Eiximenis)
Belen Izaga Martínez (Institut Montilivi)

En representació de pares i mares membres de consells escolars de centre de centres
d’educació infantil i primària:





Carolina Pagès Cruz (Escola Bosc de la Pabordia)
Silvia Planellas Pulido (Escola Vedruna
)
Miquel Camós Colom (Escola Bell-lloc del Pla)
Maria del Mar Baena Estepa (Escola Bressol Garbí)

En representació de pares i mares membres de consells escolars de centres d’educació
secundària



Roger Casero Gumbau (Institut Narcís Xifra)
Montserrat Sema Guirado (Institut J. Vicens Vives)

Representants de personal d’administració i serveis



Agustí López Serrano (Escola Santa Eugènia)
Marta Roure Viñals (Escola Les Alzines)

Representants del personal docent


Toni Riera Pérez (Esc. Bell-lloc del Pla)
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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
estan a disposició de tothom a l’apartat d’acords i documents a la pàgina web del CEM:
http://www2.girona.cat/ca/cem_acords
Acords aprovats pel Ple – Novembre 2018
» Acord del CEM per a l'aprovació de la memòria 2017-2018
» Acord del CEM sobre el nomenament de nous membres del CEM
» Acord del CEM per atorgar la Beca Joaquim Franch
Acords aprovats pel Ple - Gener de 2019
» Acord per a la renovació parcial dels membres del CEM de Girona: Procés electoral
2019
» Acord en relació al procés de preinscripció per al curs 2019-2020
Acords aprovats pel Ple - Juny de 2019
» Acord sobre la recomanació del calendari i horari escolar per al curs 2019-2020
» Acord en relació a la preinscripció per al curs 2019-2020
» Acord per a l'edició del calendari escolar per al curs 2019-2020
» Acord sobre el nomenament de nous membres del CEM

5.2 Setmana de la Ciutat Educadora
La setmana del 26 de novembre de 2018 al 2 de desembre de 2018 l’Ajuntament de Girona
va celebrar la 3a setmana de la Ciutat Educadora. El Consell Municipal d’Educació hi va ser
present col·laborant amb l’organització, a través de la Comissió de Relacions Educació i
Ciutat, de l’acte de celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora el dijous 30 de
novembre de 2018 a l’auditori del Centre Cultural la Mercè coincidint amb la jornada
d’intercanvi d’experiències entre centres educatius de la ciutat de Girona. A l’acte, conduït per
el Sr. Martí Gironell, es va posar en valor el compromís de la ciutat en l’alfabetització de
persones adultes, convidant a entitats que, dins del municipi, desenvolupaven tasques
d’alfabetització.
5.3 Beca Joaquim Franch
D’acord amb l’acord adoptat en el Plenari del 19 de novembre de 2018 i segons la proposat
d’acord presentada per la Comissió Avaluadora de la Beca Joaquim Franch, formada pels
membres de la comissió de relacions educació i ciutat del Consell i la Sra. Roser Batllori, es
va decidir atorgar la divuitena convocatòria de la Beca Joaquim Franch al projecte
“L’entrevista del mes” presentat per l’Associació La Guerrilla Comunicacional i l’AEPCFA. .
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5.4 Butlletins electrònics
Des de la Comissió de Comunicació, amb l’objectiu de fer difusió i donar continuïtat al
Cinefòrum, s’han elaborat el butlletins electrònics. El contingut d’aquests ha anat sempre lligat
amb els temes tractats a les diferents sessions del Cinefòrum, editant en dacascun d’ells
l’entrevista al ponent conductor de la corresponent sessió. Els butlletins poden ser consultats
a:
http://www2.girona.cat/ca/cem_publicacions_butlleti
5.5 Pàgina web del CEM
Durant aquest curs 2018-2019, s’ha anat actualitzant puntualment el contingut de la pàgina
web del CEM.
La informació que hi ha fa referència a:
 Acords i documentació del CEM
 Activitats del CEM: Calendari Escolar, Beca Joaquim Franch, memòries, sessions
plenàries i procés de renovació dels membres del CEM.
 Publicacions del CEM:Butlletí electrònic
 Entrevistes als ponents del Cinefòrum
 Vídeo de difusió del CEM
5.6 VIIIè Cicle de cinefòrum d’educació
La comissió de comunicació ha organitzat el VIIIè cicle de Cinefòrum d’Educació, decidint
tractar els temes del totalitarisme i autoritarisme, conductes de risc a les xarxes socials i als
deures. Hi ha hagut una mitjana de 25 assistents a les sessions, a excepció de la sessió
dedicada a les conductes de risc a les xarxes socials, on hi va haver un aforament d’unes 100
persones. A l’acte hi van assistir diferents grups de joves interessats per la pel·lícula “Hard
Candy” i el ponent de la sessió, el Sr. Jordi Bartomeu.
Dimarts 27 novembre 2018
18:00 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
L’onada (2008)
Rabai Faress, president de l’associació SIRAJ per la
Cultura i la Creativitat-Girona i vicepresident de
l’associació Escudella Solidària-Girona.
VII CICLE
CINEMA
FÒRUM
D’EDUCACIÓ

Dimarts 12 febrer 2019
18:00h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
Hard Candy (2005)
Jordi Bartomeu, de l'Oficina de Relacions amb la
Comunitat dels Mossos d'Esquadra de Girona,
especialitzat en el tractament de les conductes de risc
dins el món educatiu, principalment bullying, seguretat
a la xarxa i drogues.
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Dimarts 9 d’abril 2019
18:00h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
L’hora dels deures (2016)
Jordi Feu, del Grup de Recerca en Polítiques,
Programes i Serveis Educatius i Socioculturals de la
Universitat de Girona.
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6 CONCLUSIONS I PROPOSTES

Com a conclusió veiem que la participació disminueix lleugerament respecte del curs passat,
tot i augmentar el nombre de reunions i comissions realitzades. Aquest fet ens condueix a
seguir treballant la participació de cares al curs vinent, intentant fomentar la participació dels
sectors de l’alumnat, professorat i cooporació. Amb aquest objectiu, aquest curs escolar,
aprofitant la incorporació d’un alumne de pràcticum de pedagogía, s’han fet visites als centres
educatius de la ciutat per tal de donar a conèixer el CEM així com el procés de renovació
parcial dels seus membres, fomentant la participació dels joves a les eleccions del Consell.
Fruit d’aquesta acció, es van incorporar 3 membres al Consell representants del sector
alumnat.
Pel que fa als llocs on se celebren les sessions plenàries del CEM, es continuarà prioritzant
equipaments municipals afavorint la relació amb la ciutat i facilitant el coneixement del CEM
als veïns i barris. Seguint el mateix objectiu, la Comissió de Comunicació ha realitzat les
reunions en espais de la ciutat relacionats amb el tema de debat del cinefòrum d’aquell
trimestre o bé del conductor del debat.
Aquest curs, s’han editat tres butlletins del Consell. La comissió de Comunicació s’ha
encarregat del seu disseny, contingut i difusió. D’aquesta manera, s’han entrevistat els tres
ponents encarregats de la conducció del debat del cinefòrum, tots ells experts en el tema
tractat.
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ANNEX 1. RELACIÓ DE MEMBRES DEL
CEM

10 CORPORACIÓ MUNICIPAL
Marta Madrenas i Mir
Josep Pujols i Romeu (CP, PD)
Eduard Berloso i Ferrer
Cristòbal Sánchez i Torreblanca (CP)
Pere Albertí i Serra (CPI) (PD) (CP)
Maria Mercè Roca i Perich (CR) (CP)
Laia Pèlach i Saget (CPI) (PD) (CP)
Joaquim Rodríguez Vidal (CC, CP, PD)
Concepció Veray Cama
Manuel Vázquez Rodríguez (CPI) (CP) (PD)

10 ÀMBITS EDUCATIUS NO ESCOLARS (3 vacants: 2
règim especial, 1 Moviment Renovació Pedagògic)
Carme Sánchez Nonell (Ajuntament) (CR, CP, PD)
Sílvia Llach (UdG)
Josep Maria Serra (UdG) (PD)
Josep Duran Carpintero (UdG) (CR)
Joan Domènech i Moner (Col.Of.Doctors i Lli.) (CC)
Lena Curbasí (No reglats) (CR)
Albert Quintana (CPI) (CR) (CPI)

10 DIRECCIÓ DEL CENTRE I TITULARS
Glòria Bonal (primària públic) (PD)
Josep Cortada (secundària públic) (CP) (PD)
Vicens Gómez (primària públic)
Rosanna Vehí Oliver (infantil) (CC)
Xavier García (concertat) (CC)
Joaquim Mataró (concertat) (PD)
Laura Chaparro (primària públic) (PD)
Susanna Berengena (concertat) (CR)
Anna Botó (CFA)
Anna Masós (secundària públic) (CPI) (PD)

SECRETARI
Ester Manubens

10 PERSONAL DOCENT (6 vacants)
Almudena González (Sindicat) (CPI) (PD)
Lluís Rieradevall (Sindicat) (CP)
Luís M. Sobrino Cortés (Sindicat) (CP)
Toni Riera Pérez (Escola Bell‐lloc) (CPI) (PD)

6 RECONEGUT PRESTIGI (2 vacants)
José Javier Casado Rubio
Francesc Cayuela López (CR)
Ramon Ternero (CR)
Victòria Salvadó Martin (Xarxa de Dones)

LLEGENDA:
Comissió Permanent (CP)
Comissió Planificació Escolar (CPl)
Comissió Relacions Educació‐Ciutat (CR)
Comissió Comunicació (CC)
Comissió Procés Deliberatiu (PD)

4 PAS (2 vacant)
Marta Roure (Les Alzines) Secundària (CPI)
Agustí López (Sta. Eugènia) Primària (CPI) (PD)
10 ALUMNAT (8 vacants)
Cristian Fernández Moreno (CFA Nou)
10 PARES / MARES D'ALUMNES
Albert Huguet (FAPAC) (CP) (PD)
Núria Serrat Manén (Annexa) AMPA (CC)
Sílvia Planellas Pulido (Vedruna) AMPA (CC) (CPI)
Marta Riera Alonso (Bell‐lloc) AMPA (CP)
Dolors Brunsó Carbonell (Marta Mata) CEC (CR)
Mireia Alemany Gallén (Bruguera) CEC (CPI) (CP
Rosa Peralta Saguer (Balandrau) CEC (CPI) (PD)
Miquel Regalat Arroyo (Bell‐lloc) CEC (CPI)(PD)
Mònica Canals Andreu (Montilivi) CEC (CR)
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ANNEX 2. RECULL DE PREMSA

Girona, 3 de novembre 2017


El Consell Municipal d'Educació de Girona s'oposa a la segregació a les escoles
L'organisme municipal mostra el seu suport a l'escola catalana i el frontal rebuig a la proposta del govern
espanyol

El Consell Municipal d´Educació de Girona mostra el seu suport a l´escola catalana i el rebuig
a la proposta del govern espanyol de segregar els alumnes segons la llengua
Ahir va tenir lloc el plenari de l´organisme municipal que està format pels agents educatius de
la ciutat
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El Consell Municipal d´Educació de Girona (CEM) va acordar ahir per unanimitat, en el marc
del plenari, mostrar el seu suport al model d´escola catalana i el rebuig a la proposta del
govern de l´Estat espanyol sobre l´ensenyament, ja que ha afirmat que utilitzant el 155 està
estudiant incloure una casella en les preinscripcions escolars perquè les famílies puguin
escollir entre el català i el castellà com a llengua vehicular en l´ensenyament a Catalunya. Els
participants en la reunió d´ahir del CEM van posar sobre la taula també no acatar cap decisió
que vagi en contra de la immersió lingüística.
El CEM considera que la segregació dels alumnes en funció de la llengua vehicular generaria
un gran impacte en la cohesió social i en la cohesió de la comunitat educativa, un dels
principals tresors a preservar del país. Un model d´escola, vigent des dels anys 80, que és
defensat i compartit de manera àmplia per la comunitat educativa i el conjunt de la societat i
que és garantia d´integració, convivencia, cohesió social, promoció de la igualtat
d´oportunitats i bilingüsime real.
El CEM està integrat pels diferents agents educatius de la ciutat i, en concret, està format per
representants de l´Ajuntament de Girona, dels alumnes, de les famílies, del personal docent,
del personal d´administració i serveis, de la direcció de centres públics, concertats i privats, i
d´altres àmbits educatius (ensenyaments de règim especial, ensenyaments no reglats,
Universitat, Servei d´Educació de l´Ajuntament, Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats,
Moviment de Renovació Pedagògica). A més, també formen part del CEM sis persones de
reconegut prestigi ciutadà.
http://www.diaridegirona.cat/girona/2018/02/16/consell-municipal-deducacio-gironasoposa/896367.html
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El Punt Avui (Ed. Girona) 07/06/18
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Diari de Girona 07/06/18
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