
 
 
 
 
Benvolguts i benvolgudes,  
 
  
Us convoquem a la Sessió Plenària del Consell Municipal d’Educació que tindrà 
lloc el dimecres 10 de juny de 2015 a les 19 h a l’institut Santiago Sobrequés (Carrer 
Joan Reglà, 20).   
 
   
Benvinguda a càrrec del Sr. Joan Cumeras, director de l’institut Santiago 
Sobrequés.  
 
Presentació de la Guia Turística per a Infants feta per Infants, a càrrec de la 
regidora d’Educació i Esports en funcions, Sra. Isabel Muradàs. 
 
  
Ordre del dia:  
 
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 2 de febrer de 2015 
(document adjunt) 
 
2. Propostes d’acord de les comissions 
 

2.1 Propostes d’Acord de la Comissió Permanent 

 2.1.1 Proposta d’Acord sobre la renovació dels membres del Consell 

que ho són per elecció. Nomenament dels nous membres i comiat dels antics 

membres. 

 2.1.2 Ratificació calendari escolar 2015-2016 

 2.1.3 Proposta d’Acord sobre l’edició del calendari escolar 2015-2016 

 2.1.4 Proposta d’Acord sobre el tema de treball de la Diada de 

Cooperació Solidària 

 

2.2 Propostes d’Acord de la Comissió de Planificació Educativa 

 2.2.1 Proposta d’Acord sobre la preinscripció al curs escolar 2015-2016 

 

2.3 Propostes d’Acord de la Comissió de Comunicació 

 2.3.1 Proposta d’Acord sobre la realització del V Cicle de Cinefòrum 

d’Educació 

 

2.4 Propostes d’Acord de la Comissió de Millora de la Qualitat 



 2.4.1 Proposta d’Acord sobre la realització d’una enquesta als centres 

educatius referent a la normativa d’aplicació dels mòbils 

 

2.5 Propostes d’Acord de la Comissió Relacions Educació-Ciutat 

 2.3.1 Proposta d’Acord sobre la realització d’una enquesta de bones 

pràctiques als centres educatius 

 2.3.2 Proposta d’Acord per a l’aprovació de les bases de la Beca 

Joaquim Franch 2016 

 
3. Presentació del projecte de la Beca Joaquim Franch 2014: Emprenedors d’aula, de 
l’institut Carles Rahola. 
 
4. Informació diversa 
 
5. Torn obert de paraules 
 
 
Un cop acabada la sessió plenària, hi haurà una visita guiada per la part nova de 
l’institut a càrrec del seu director, i acabarem amb un pica-pica a la zona porxada de 
l’institut. 

Atentament,  

 
 
Carles Puigdemont i Casamajó  
President del Consell Municipal d’Educació. 
 
 

 
 
 


