
 

 

 

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL                                                                  
REUNIÓ PLENARIA 

 

ACTA NÚM.    1 /2019-20   

 

Data: 23 d’octubre de 2019 

Hora: 19,30 hores 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Taradell 

 

Assistents: 

 
Ajuntament: 
Lleïr Pladevall, Míriam Martínez, Sílvia Puntí. 
 
Directors/es: 
Àngel Pozas en representació de l’Institut de Taradell, Sergi Gutiérrez en 
representació de l’Escola de Música, Eva Clavell en representació de l’Escola 
Bressol La Xarranca, Anna Coromina en representació Col·legi St. Genís i Sta. 
Agnès, Eva Sala en representació de l’Escola Les Pinediques, Rita Sañé en 
representació de l’Arpa. 
 
Mestres: 
Dolors Farrés en representació del Col·legi St. Genís i Sta. Agnès, Laura  
Santamaria en representació de l’Escola Bressol La Xarranca, Montse Barris en 
representació de l’Escola Les Pinediques, Maria Soler en representació de l’Escola 
El Gurri, Jordi Codinachs en repr. Institut de Taradell. 
 
Personal no docent: 
Carme Farré en representació Col·legi St. Genís i Sta. Agnès, Pep Eroles en 
representació de Les Pinediques. 
 
Pares/mares: 
Núria Jutglar en representació de l’Escola El Gurri, Meritxell Armengou en 
representació Escola Bressol La Xarranca, Ferran Vilaró en representació de 
l’Escola de Música, Marina Romeu en representació de l’Institut de Taradell. 
 
Alumnes:  
Cap 
 
Membres amb veu i sense vot: 
Agustí Bancells, Eva Leucó i Maica Roca. 

 

Han excusat la seva absència:  
Santi Estragués, Marçal Cedó en representació de l’Institut de Taradell, Carme 
Terricabras en representació de l'Arpa, Estefania Saez en representació de l’Escola 
El Gurri,  Paquita Clot en representació de l’Arpa, Joan Druguet en representació de 



 

 

 

l’Escola de Música, Anna Codina en representació de l’Escola Les Pinediques, David 
Calvo en representació Col·legi St. Genís i Sta. Agnès i Àngels Carmona en 
representació del l’Institut de Taradell. 
 

Ordre del dia: 

 
1.  APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (29/05/2019) 
2. APROVAR LA MEMÒRIA DEL CURS 2018-2019 
3.  MODIFICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
4. VALORACIÓ DE L’ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS 
5. FESTA DE SANTA CECÍLIA 
6.  PREMI AJUNTAMENT DE TARADELL AL MILLOR TREBALL DE 

RECERCA 
7. DATES REUNIONS CURS 2019-20 
8.  PRECS I PREGUNTES 

 
 

Acords: 

 
1.-APROVAR L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior realitzada el dia 29 de maig de 
2019, número 3/2018-2019, del Consell Escolar municipal.  
 
 
2.APROVAR LA MEMÒRIA DEL CURS 2018-2019 
 
S’aprova per unanimitat la memòria d’activitats del curs 2018-2019. 
 
 
3.MODIFICACIÓ DE L’ORGANIGRAMA DE LES COMISSIONS DE TREBALL 
 
Acordem la modificació de l’organigrama de les comissions de treball que quedarà 
de la següent manera: 
 
COMISSIÓ A: Inauguració del curs 
COMISSIÓ B: Dies de lliure disposició 
 
Les valoracions de les activitats que portem a terme des del CEM, que fins ara se 
n’encarregava la comissió B, es farà des les escoles. Caldrà que portin a la comissió 
permanent les valoracions corresponents.  
 

 
4.VALORACIÓ INAUGURACIÓ DEL CURS  
 
Les escoles posen en comú la valoració de l’acta d’inauguració del curs la qual és 
molt positiva en general, coincidint en el fet que és una bona manera de compartir 
l'inici del curs amb els docents companys del municipi. 
 
 



 

 

 

5. FESTA DE SANTA CECÍLIA 
 
L’Escola de música informa de la a Festa de Santa Cecília: 
 
Es celebrarà el dia 22 de novembre de 9 a 13h del matí a Can Costa on assistiran 
les escoles per veure els espectacles que han preparat els mestres de l’Escola de 
Música. 
 
Pels alumnes de P3 a 3r “La Granota Nota”, conte de la Raquel Sans a través de 
cançons. La sessió de 1r a 3r serà diferent que la sessió dels més menuts. 
 
Pels alumnes de 4r a 1r ESO “Història del Rock Català” a través de cançons. 
 
Si les escoles volen se’ls farà arribar material prèviament, per poder-ho treballar a 
l’aula. 
 
A l’escola bressol La Xarranca en Sergi de l’Escola de Música anirà a explicar-los un 
conte el dia 21 de novembre. 
 
 
6. PREMI AL MILLOR TREBALL DE RECERCA DE BATXILLERAT 
 
El regidor informa de que hi haurà canvis en aquesta edició del premi al millor treball 
de recerca. Que el plaç d’entrega s’allargarà fins al juny. Que quan els canvis 
estiguin més definits s’informarà al CEM. 
 
 
7. DATES REUNIONS CURS 2019-2020 

 
Acordem les dates de la reunions del curs 2019-20 que seran les següents: 
 
Comissions permanents (19.30h a Can Costa): 06/02/2020 i 21/05/2020 
Plens (19.30h a la sala de Plens de l’Ajuntament): 12/02/2020 i 27/05/2020 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
Acordem fer un manifest conjunt de les escoles del poble, a través del Consell 
Escolar Municipal, de rebuig a la Sentència del Tribunal Suprem, núm. 459/2019, de 
14 d’octubre, en relació amb la causa contra els polítics i els membres de la societat 
civil catalana. 

El regidor informa al Ple de la proposta de l’Agrupació Sardanista per acostar les 
sardanes a l’escola fent unes sessions als alumnes de primària. De moment ha 
tingut una bona rebuda per part de Les Pinediques. Si alguna escola més hi està 
interessada, cal posar-se en contacte amb l’Agrupació Sardanista. 

 

 



 

 

 

 

L’Educador Social informa del canvi d’enfocament del Centre Obert que passarà a 
ser un Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) i concretament el SAD (Servei 
d’Atenció Diürna). En el Plenari del mes de febrer les educadores del Centre vindran 
a explicar-nos-ho a través d’un vídeo informatiu.  

També s’informa que el 21 de novembre és el dia dels drets dels infants, i per aquest 
motiu, el dia 22 de novembre a la tarda a Can Costa hi haurà activitats per infants. 

 

Essent les 20:10 hores, la Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 
estenc aquesta acta.  

 

La Secretària        El President 
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