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1 INTRODUCCIÓ
El Consell Municipal d’Educació de Girona presenta a continuació la memòria d’activitats del
curs 2014-2015.
En el desenvolupament del treball de les cinc comissions del Consell 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:
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.
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. Malgrat tot, s’ha iniciat un treball profund i rigorós sobre la participació ja que es
constata que va minvant gradualment, tant a nivell de Consell com a nivell ciutadà.
Cal fer esment que, després de l’aprovació del nou reglament (plenari del 22 d’octubre de
2014), el Consell canvia de nom, tal com consta a l’acta:
“Adoptar la denominació de Consell Municipal d’Educació de Girona, en substitució de la més
complexa de Consell Escolar Municipal-Consell Municipal d’Educació de Girona per
considerar que dins d’aquesta denominació es respecten absolutament les funcions que,
segons la llei d’educació de Catalunya, poden atribuir-se als consells escolars municipals en
relació amb la competència que en matèria d’educació la pròpia llei atribueix als municipis.”

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 2014-2015 han estat:
1. Incidir en la participació dels sectors representats i de les entitats socioeducatives de
la ciutat.
2. Culminar el procés de modificació i actualització del Reglament
3. Fer el seguiment dels acords proposats pel Consell.
4. Proposar noves vies d’actuació.
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3 DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT CURS 2014-2015

3.1 RESUM DE LA DINÀMICA DE TREBALL GENERAL

COMISSIONS 2014-2015
COMISSIONS

REUNIONS GRAU DE PARTICIPACIÓ

Sessió plenària

3

44,02%

Comissió Permanent

5

42,00%

Comissió de Planificació i Equipaments

3

58,33%

Comissió de Millora de la Qualitat

5

48,88%

Comissió de Relacions Educació - Ciutat

8

36,60%

Comissió de Comunicació

3

40,00%

27

44,57%

TOTAL

Comparat amb el curs anterior s’han fet un total de 5 reunions menys, però el grau de
participació ha pujat de 40,66 % el curs 2013-2014 a 44,57 % el curs 2014-2015.
En aquest curs 2014-2015, hi ha hagut un total de 53 membres al Consell. D’aquests, 11 eren
del sector corporació municipal, 9 del sector directors, 6 del sector professorat, 3 del sector
PAS, 2 del sector alumnat, 9 del sector famílies i 13 del sector altres àmbits.
Per comissions, hi ha hagut 10 membres a la comissió permanent, 9 a la comissió de Millora
de la Qualitat, 12 a la comissió de Planificació Educativa, 15 a la comissió de Relacions
Educació-Ciutat i 5 a la Comissió de Comunicació.
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3.2 L’ACTIVITAT DEL PLE
Al llarg d’aquest curs escolar s’han celebrat un total de 3 sessions plenàries, en què la mitjana
d’assistència dels seus membres en relació amb el curs passat s’ha mantingut pràcticament
igual (curs 2013-2014: 44,23%; curs 2014-2015: 44,03%).
Índex de participació a les sessions plenàries
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A les sessions plenàries celebrades hi han assistit la Sra. Maite Casas, directora de l’Institut
Nou; Sr. Josep Fernández, dels Serveis Territorials d’Ensenyament; Sra. Eva Fortià, directora
del Servei Municipal d’Ocupaciö, Sr. Fermí Porta, director de la Nova Escola d’Adults de
Girona; Sr. Joan Cumeras, director de l’institut Sobrequés; Sra. Anna Alsina, directora de
l’escola Domeny, i 4 alumnes de sisè; Sr. Enric Figueras, Sr. Àngel Cañigueral i Sra. Olga
Bach, professors de l’institut Carles Rahola.
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 educatius: Institut Nou, Servei Municipal d’Ocupació
i Nova Escola d’Adults Girona, i institut Sobrequés.
Presentació de les Jornades d’Intercanvi, a càrrec de la Sra. Isabel Muradàs.
Presentació del procés d’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència de Girona
(PLIA) a càrrec del Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Girona.
Presentació de la Guia Turística per a Infants feta per a Infants, a càrrec de la
directora de l’escola Domeny, Sra. Anna Alsina, i quatre alumnes de 6è.
Presentació del projecte “Emprenedors d’aula”, guanyador de la Beca Pallach 2013, a
càrrec dels professors de l’institut Carles Rahola responsables del projecte, Sr. Enric
Figueras, Sr. Àngel Cañigueral i Sra. Olga Bach.
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Data

Punts de l’ordre del dia, acords i temes tractats
Presentació de l’Institut Nou de Girona, a càrrec de la seva directora, Sra. Maite Casas.
Presentació de l’experiència “Jornades d’Intercanvi” que es portarà al Congrés de Ciutats Educadores a
Barcelona el proper mes de novembre, a càrrec de la Sra. Isabel Muradàs, Regidora d’Educació i
Esports

22 octubre 2014
Institut Nou Girona

1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 4 de juny de 2014 (document adjunt)
2. Informació del treball de les Comissions
3. Propostes d’Acord
3.1 Proposta d’Acord de la Comissió Permanent per a l’aprovació de la Memòria 2013-2014
(document adjunt)
3.2 Proposta d’Acord de la Comissió Permanent per a la aprovació del nou Reglament del CEM
(document adjunt)
3.3 Proposta d’Acord de la Comissió Millora de la Qualitat sobre la normativa única dels mòbils
als centres educatius de secundària de la ciutat (document adjunt)
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
Benvinguda a càrrec de la Sra. Eva Fortià, directora del Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de
Girona i del Sr. Fermí Porta, director de la Nova Escola d’Adults Girona.

2 de febrer de 2015
Servei Municipal
d’Ocupació-Nova Escola
d’Adults Girona

Presentació del procés d’elaboració del Pla Local d’Infància i Adolescència de Girona (PLIA) a càrrec
del Servei Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Girona.
1. Aprovació de la proposta d’acta de la sessió plenària del dia 22 d’octubre de 2014 (document adjunt)
2. Comissions: informació del treball i propostes d’acord (documents adjunts)
3. Informació diversa
4. Torn obert de paraules
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.
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

10 de juny de 2015
Institut Santiago
Sobrequés

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
2.5.1 Proposta d’Acord sobre la realització d’una enquesta de bones pràctiques als
centres educatius
2.5.2 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
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3.3 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ PERMANENT
Durant aquest curs 2014-2015, la Comissió Permanent s’ha reunit un total de 5 vegades. La
mitjana de participació ha estat d’un 42 %, un 8% menys que la participació de l’any passat.
Índex de participació de la Com issió Perm anent
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COMISSIÓ PERMANENT
Data
1.
2.
3.
4.
8 octubre
5.
2014
6.
7.
8.

14 gener
2015

5 març
2015

29 abril
2015

20 maig
2015

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 21 de maig de 2014 (doc. adjunt)
Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
Seguiment del treball de les comissions
Reglament del CEM (doc. adjunt)
Presentació memòria del CEM 2013-2014 (doc. adjunt)
Concreció dels punts de l'ordre del dia de la sessió plenària del 22 d'octubre de 2014.
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 8 d’octubre de 2014 (doc. adjunt)
Propostes d’Acord per presentar al plenari
Concreció dels punts de l’ordre del dia de la sessió plenària del 26 de gener de 2015 a la Nova Escola d’Adults
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 14 de gener de 2015 (doc. adjunt)
Seguiment del procés electoral del Consell Municipal d’Educació
Seguiment del treball de les comissions
Organització dates del plenari fins al final de curs
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 5 de març de 2015 (doc. adjunt)
Seguiment del procés electoral del Consell Municipal d’Educació
Seguiment del treball de les comissions
Proposta d’acord sobre la recomanació per al calendari i l’horari escolar per al curs 2015-2016
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 29 d’abril de 2015 (doc. adjunt)
Procés electoral del Consell Municipal d’Educació: buidatge i proposta d’acord de nomenament dels nous membres
Plenari del Consell Municipal d’Educació
Informació diversa
Torn obert de paraules
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3.4 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Durant aquest curs 2014-2015, la Comissió de Planificació Escolar i Equipaments s’ha reunit
3 vegades. La mitjana de participació ha estat del 58,33 %, que representa un 9 % més que
l’any anterior.
Índex de participació de la Com issió de
Planificació Escolar i Equipam ents
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COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ ESCOLAR I EQUIPAMENTS
Data

6 octubre 2014

12 gener 2015

18 maig 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 de maig de 2014 (doc. adjunt)
Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta
Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
Valoració del tancament del curs 2013-2014 i del procés de preinscripció i matrícula curs 2014-2015
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

1 Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 6 d’octubre de 2014 (doc. adjunt)
Valoració de l’oferta educativa per al curs 2015-2016
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 12 de gener de 2015 (doc. adjunt)
Valoració dels resultats de la preinscripció per al curs curs 2015-2016
Informació diversa
Torn obert de paraules

3.5 L’ACTIVITAT
L’ENSENYAMENT

DE
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QUALITAT

DE

Durant aquest curs 2014-2015, la Comissió de Millora de la Qualitat de l’Ensenyament s’ha
reunit un total de 5 vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat del 48,89
%, un 6% menys que el curs anterior.
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% Assistència Comissió Millora
Qualitat
48,89%

100%
80%
60%

6

1

40%
20%
0%

5

2
1
Setembre

3

4

3

3

4

24,44%

1

4

Persones que s'han excusat d'assistir-hi
No assistents
Assistents

4
2
Novembre

Persones que s'han excusat d'assistir-hi

26,67%

2
Juny
No Assistents

Assistents

8

Memòria d’activitats
Consell Municipal d’Educació
Curs 2014- 2015

COMISSIÓ DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT
Data

24 setembre
2014

7 octubre 2014

26 novembre
2014

25 febrer 2015

19 març 2015

4 juny 2015

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

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 13 de maig de 2014 (doc. adjunt)
Presentació dels nous membres de la comissió
Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
Estudi sobre la motivació de l’alumnat a secundària: valoració i propostes
Noves propostes de treball
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 24 de setembre de 2014 (doc. adjunt)
Valoració i informe sobre la proposta de normativa única d’aparells digitals als centres d’ensenyament
Informació diversa
Torn obert de paraules

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 7 d’octubre de 2014 (doc. adjunt)
2. Estudi de motivació en professorat i alumnat de secundària realitzat per l’ICE: treball, valoració i propostes
d’actuació
3. Informació diversa
4. Torn obert de paraules
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 26 de novembre de 2014 (doc. adjunt)
Proposta d’enquesta als centres educatius sobre l’aplicació de la normativa dels mòbils
Propostes de treball per a la comissió
Informació diversa
Torn obert de paraules

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 26 de novembre de 2014 (doc. adjunt)
2. Proposta d’enquesta als centres educatius sobre l’aplicació de la normativa dels mòbils
3. Propostes de treball per a la comissió
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules
1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 19 de març de 2015 (doc. adjunt)
2. Proposta d’acord sobre l’enquesta als centres educatius per l’aplicació de la normativa dels mòbils
3. Valoració del futur de la comissió
4. Informació diversa
5. Torn obert de paraules

3.6 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ – CIUTAT
Durant aquest curs 2014-2015, la Comissió de Relacions Educació – Ciutat s’ha reunit 8
vegades. La mitjana de participació dels seus membres ha estat del 33,33 %, gairebé 4 %
menys que el curs anterior.
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COMISSIÓ DE RELACIONS EDUCACIÓ-CIUTAT
Data

9 setembre 2014

8 octubre 2014

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

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 2 de juliol de 2014 (doc. adjunt)
Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta
Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
Jornada de participació del 14 d’octubre de 2014
Seguiment Beca Joaquim Franch
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 9 de setembre de 2014 (doc. adjunt)
Elecció del president o presidenta de la comissió
Jornada de participació del 14 d’octubre de 2014
Seguiment Beca Joaquim Franch
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4 novembre 2014
4.
5.

27 gener 2015

3 març 2015

15 abril 2015

22 abril 2015

3 juny 2015

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 8 d’octubre de 2014 (doc. adjunt)
Jornada de participació del 14 d’octubre de 2014. Valoració i propostes a fer a partir de la Jornada
Seguiment Beca Joaquim Franch: informació de la visita feta a l’institut Carles Rahola
Informació diversa
Torn obert de paraules

1. Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 4 de novembre de 2014 (doc. adjunt)
2. Propostes de treball sobre participació per al curs 2014-2015. Aportacions dels membres de la comissió i
valoració.
3. Informació diversa
4. Torn obert de paraules
1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 27 de gener de 2015 (doc. adjunt)
Propostes de treball sobre participació per al curs 2014-2015. Concreció i calendari.
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 3 de març de 2015 (doc. adjunt)
Presentació del projecte de participació del Sr. Josep M. Campmajor
Concreció del treball de participació que portarà a terme la comissió
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 15 d’abril de 2015
Valoració de la proposta del projecte de participació presentat pel Sr. Josep M. Campmajor
Revisió Bases Beca Joaquim Franch
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 22 d’abril de 2015
Valoració del qüestionari sobre la participació elaborat per membres de la comissió.
Proposta d’acord sobre l’activitat a fer sobre la participació per presentar al plenari
Revisió Bases Beca Joaquim Franch
Torn obert de paraules

3.7 L’ACTIVITAT DE LA COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Durant aquest curs 2014-2015, la Comissió de Comunicació s’ha reunit 3 vegades. La mitjana
de participació ha estat del 40 %, 16 % menys que el curs anterior.

10

Memòria d’activitats
Consell Municipal d’Educació
Curs 2014- 2015

Índex de Participació de la
Com issió de Com unicació
100%
2

80%

2

2

3

3

0

0

% Assistència Comissió Comunicació

60%

1
octubre

0%

Persones que s'han excusat d'assistir-hi

6,67%
53,33%

gener

20%

40,00%

desembre

2

40%

Persones que s'han excusat d'assistir-hi
No assistents

No Assistents

Assistents

Assistents

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Data

6 octubre 2014

15 desembre
2014

26 gener 2015

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

Temes tractats
Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 28 de maig de 2014 (doc. adjunt)
Presentació dels nous membres de la comissió i elecció del president o presidenta
Funcionament de la comissió: organització, calendari i pla de treball
IV Cicle de Cinema Fòrum d’Educació
Butlletí CEM sobre APS
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 13 d’octubre de 2014 (doc. adjunt)
IV Cicle de Cinema Fòrum d’Educació
Informació diversa
Torn obert de paraules

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de la proposta de resum de la reunió del dia 15 de desembre de 2014 (doc. adjunt)
IV Cicle de Cinema Fòrum d’Educació: proposta d’experts per acompanyar els debats
Tema proper butlletí CEM
Informació diversa
Torn obert de paraules
Dijous 26 febrer 2915
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
Sabine (2007)
Membres del Fòrum
Carme Fornells, directora del Centre Jove de Salut de l’Ajuntament de
Girona
Clara Roig, mestra d’educació especial de l’escola Els Àngels de Palamós
Agnès Moral, educadora d’educació especial i psicòloga.

IVI CICLE
CINEMA
FÒRUM
D’EDUCACIÓ

Dijous 26 març 2015
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
Trust (2010)
Membres del Fòrum
Mercè Soms, psicòloga clínica, responsable de la Unitat d’Atenció al Joc
Patològic i Altres Addiccions no Tòxiques de la Xarxa de Salut Mental-IAS
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.

Dimarts 28 abril 2015
19 h. Museu del Cinema. Entrada GRATUÏTA
Una casa de locos (2002)
Membres del Fòrum
Naila Freixes, orientadora del Servei de Mobilitat Internacional de l’Estació
Espai Jove, amb experiència com a estudiant d’Erasmus a Amsterdam
Oriol Peracaula, diplomat en Comptabilitat i Finances, assessor financer i
amb experiència com a estudiant d’Erasmus a Herning (Dinamarca).
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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 del CEM s’observa un lleuger ascens de
participació, encara que el nombre de reunions ha disminuït.
Evolució de l'activitat del CEM

0

27 32

27

Núm. reunions

44,57
40,66

42 44

52,61
59,03
45,10

42 37

51,84
57,38
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Curs 2008-09
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Curs 2013-14

Curs 2014-15

Curs 2010-11

Pel que fa al grau de participació dels diferents sectors de representació del CEM en les
sessions plenàries s’observa un notable creixement del sector professorat i PAS i un descens
entre les persones provinents del sector d’altres àmbits i de la corporació.
Participació Sectors de Representació a les Sessions Plenàries
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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. Enguany el procés de renovació parcial afecta els
representants dels sectors que ho són per elecció.
El calendari electoral es va haver d’ampliar per falta de candidatures suficients, quedant
finalment d’aquesta manera:
Modificació del calendari electoral 2015 del Consell Municipal d’Educació
La Comissió Permanent del Consell Municipal d’Educació, constituïda en Junta Electoral del
procés de renovació parcial del Consell 2015 en virtut de l’acord adoptat pel ple del dia 2 de
febrer de 2015, va acordar en la reunió del dia 5 de març del 2015 allargar el termini de
candidatures i, en conseqüència, modificar el calendari electoral, que queda de la manera
següent:
Fins el 24 de març a les 24.00 h
Del 25 de març al 27 de març
Del 30 de març al 10 d'abril
Del 13 d'abril al 14 de maig
Fins el 15 de maig
18 de maig
Plenari del mes de juny

Presentació de candidatures
Exposició pública de les candidatures
provisionals i presentació de reclamacions
Exposició pública de les candidatures
definitives, notificació als candidats i tramesa
de les instruccions per a les votacions
Període per celebrar les eleccions en els
Consells Escolars de Centre (CEC)
Termini per lliurar els resultats de les
votacions a la Secretaria del Consell
Exposició pública dels resultats
Nomenament dels nous membres

I els resultats de les eleccions van ser els següents:
4.1 RESULTAT DE LES ELECCIONS AL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE
GIRONA. MAIG 2015
Representants d’alumnes membres de consells escolars de centres de secundària.
Nombre de vots emesos: 8
Nombre d’electors/es: 36
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 0
Participació del 22,2% en aquest sector
Josep Maria Pallàs (Institut Montilivi) 7 vots
Guillem Martínez (Escola Vedruna) 5 vots
Queden 7 vacants
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Representants de les famílies
En representació de les Associacions de Família
Nombre de vots emesos: 56
Nombre d’electors/es: 131
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 1
Participació del 42,7% en aquest sector
Sílvia Roura Pla (Escola Montfalgars)
Núria Serrat Manén (Escola Annexa-Joan Puigbert)
Daniel Castillo Isern (Escola Marta Mata)
Queden en reserva
Maria Lluïsa Roca Roger (Institut Nou de Girona)
Virgínia González Alcalà (Escola Taialà)
Xavier Poch Barris (Institut Carles Rahola)
Salomé Carmona Sevillano (Annexa-Joan Puigbert)
Àngel González Rebredo (Escola Cassià Costal)
Jordi Blanxer Fernández (Escola Maristes)

22 vots
22 vots
18 vots

14 vots
13 vots
12 vots
11 vots
9 vots
4 vots

En representació de pares i mares de centres d’educació infantil i primària
Nombre vots emesos: 70
Nombre d’electors/es: 134
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 0
Participació del 52,2% en aquest sector
Margaret Delgado Martin (Escola Domeny)
Marta Fernández Moreno (Escola Montfalgars)
Daniel Soriano Collantes (Escola Cassià Costal)
Concepció Vivancos López (Escola Carme Auguet)

61 vots
59 vots
56 vots
51 vots

En representació de pares i mares de centres d’educació secundària
Nombre vots emesos: 10
Nombre d’electors/es: 47
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 3
Participació del 21,3% en aquest sector
Josep Maria Baixauli (Institut Nou de Girona)
Jaume Veray Cama (Escola Maristes-Girona)

7 vots
5 vots

Queda en reserva:
M. Núria Montoliu Noguera (Institut Santiago Sobrequés) 4 vots
Representants de personal d’administració i serveis
En representació dels centres d’educació infantil i primària
Nombre de vots emesos: 16
Nombre d’electors/es: 29
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 0
Participació del 55,2% en aquest sector
Agustí López Serrano (Escola Santa Eugènia)

17 vots
14

Memòria d’activitats
Consell Municipal d’Educació
Curs 2014- 2015

Queda 1 vacant
En representació dels centres d’educació secundària
Nombre de vots emesos: 5
Nombre d’electors/es: 15
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 0
Participació del 33,35 en aquest sector
Marta Roure Viñals (Escola Les Alzines)
Jordi Aguiló Vendrell (Escola Bell-lloc)

4 vots
4 vots

Representants del personal docent
En representació dels centres d’educació infantil i primària
Nombre de vots emesos: 101
Nombre d’electors/es: 154
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 3
Participació del 65,6% en aquest sector
Belén Huici Díaz (Esc. Balandrau)

101 vots

Queden 3 vacants
En representació dels centres d’educació secundària
Nombre de vots emesos: 21
Nombre d’electors/es: 84
Vots nuls: 0 / Vots en blanc: 1
Participació del 25% en aquest sector
M. Teresa González Casellas (Institut Narcís Xifra)

20 vots

Queden 2 vacants
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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 - Octubre de 2014
Acord sobre la revisió del reglament del Consell Municipal d’Educació
Acord sobre la recomanació de l'aplicació de la normativa única sobre la utilització dels
mòbils als centres d'educació secundària de Girona
Acord sobre la memòria corresponent a les activitats i actuacions del CEM del curs 2013-2014
Acords aprovats pel Ple - Febrer de 2015
Acord
sobre
la
renovació
parcials
Procés electoral 2015
Acord sobre l'oferta educativa pel curs 2015-2016

dels

membres

del

CEM.

Acords aprovats pel Ple - Juny de 2015
Ratificació calendari i horari escolar 2015 2016
Acord sobre l'edició del calendari escolar curs 2015 2016
Acord sobre els resultats del procés de renovació parcial CEM 2015
Acord sobre la valoració del procés de preinscripció al curs 2015 2016
Acord sobre l'enquesta de l'aplicació de la normativa d'ús dels mòbils
Acord sobre la convocatòria de la Beca Joaquim Franch 2015
Acord sobre la realització del V Cicle de Cinefòrum d'Educació
Acord sobre la realització de la XXII Diada de Cooperació
Acord sobre enquesta i activitats sobre participació

5.2 DIADA DE COOPERACIÓ SOLIDÀRIA
El divendres 13 de març de 2015 es va celebrar la XXI 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 174 alumnes de primària de quatre escoles, les
quals varen presentar els treballs que havien fet a cada escola en relació amb la temàtica
“Desenvolupament sostenible”. 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 augmentat lleugerament respecte l’any
anterior, però ha disminuït, també lleugerament, el nombre d’alumnes.
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Evolució de la participació dels centres educatius
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5.3 BECA JOAQUIM FRANCH
Al llarg d’aquest curs 2014-2015 la Comissió de Relacions Educació i Ciutat s’ha encarregat
de fer un seguiment del projecte premiat a la Beca Joaquim Franch 2013, Emprenedors
d’aula, de l’institut Carles Rahola. Ha fet una visita als tallers on es porta a terme el projecte
(institut Carles Rahola) i ha rebut la memòria del projecte, que es pot consultar a:
http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/MemoriaEmprenedorsAula.pdf
5.4 BUTLLETINS INFORMATIUS
Aquest curs s’ha elaborat el butlletí APS: projectes d’Aprenentatge i Servei, que es pot
consultar a:
http://www2.girona.cat/documents/11622/5588529/CEM_butlleti_15_Febrer2015.pdf
5.5 PÀGINA WEB DEL CEM
Durant aquest curs 2014-2015, s’ha anat actualitzant 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.
La informació que hi ha fa referència a:
• Acords i documentació del CEM
• Activitats del CEM: Diada de Cooperació, Calendari Escolar, Beca Joaquim Franch,
Memòria, sessions plenàries i procés de renovació dels membres del CEM.
• Publicacions del CEM: butlletí
• Vídeo de difusió del CEM
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6 CONCLUSIONS I PROPOSTES
Com a conclusió veiem que es manté la participació en relació amb el curs anterior, tot i que
el nombre de reunions ha disminuït, dada que es podria tenir en compte a l’hora de la
valoració. És a dir, hi ha menys reunions però la participació es manté. És un punt interessant
que potser caldria tractar el proper curs.
La participació és un valor que es continuarà treballant en el Consell durant el curs 20152016, a partir de diferents iniciatives que intentaran interactuar més amb la ciutadania
(Jornada de Bones Pràctiques organitzada per la comissió Relacions Educació-Ciutat).
A l’últim ple del curs 2014-2015, es proposa i s’accepta desactivar temporalment la comissió
de Millora de la Qualitat i els seus membres s’integraran a les altres comissions.
Pel que fa als llocs on se celebren les sessions plenàries del CEM, es continuarà prioritzant
equipaments nous o rehabilitats de tota la ciutat o espais que tinguin a veure amb la feina del
Consell.
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ANNEX 1. RELACIÓ DE MEMBRES DEL CEM
CORPORACIÓ MUNICIPAL
Carles Puigdemont i Casamajó
Isabel Muradàs i Vázquez (CP)
Roser Urra i Fàbregas (C2, CC)
Eduard Berloso i Ferrer (C1, C3)
Joan Alcalà i Quiñones (C1)
Àngel Quintana Morraja (C3)
Pia Bosch Codolà (CP)
Joan Menacho Gabardino
Anna Pujolàs Vilar (C1)
Núria Terés i Bonet (CP)
Sílvia Paneque
DIRECCIÓ DEL CENTRE I TITULARS
Montse Marquet (C3)
Joan Cumeras (C2)
Clara Sales (C1)
Joaquim Ruhí Brunsó (C1)
Margarida Gallardo (C1)
Xavier García (C2)
Joaquim Mataró (C3)
Àngel Villalón (CP)
Susanna Berengena (C1)
Fermí Porta

ALUMNAT
Carlos Rojas Rueda (C3)
Guillem Martínez Roura (C3)
PARES / MARES D'ALUMNES
Teresa Juanola (C1)
Eva Ramos Moya (CP)
Albert Huguet Santirso
Virgínia González Alcalà (CP)
Margaret Delgado Martil (C2)
Eva Duran Anglada (C2)
Xavier Juanola Ortega (C3)
Dolors Gras Sierra (CC)
Iolanda Pelegrín Ferrer
ÀMBITS EDUCATIUS NO ESCOLARS
Carme Sánchez Nonell (CP,C3)
Maria Solés (C3)
Ezequiel Mir Casas (C3)
Miquel Blanch (C3)
David Brusi (C3)
Jaume Ametller (CC)
Rafael Garcia Campos (C2)
Sara Pujolràs
Joan Domènech i Moner (CC)

PROFESSORAT
Almudena González (C1)
Lluís Rieradevall (CP)
Eduard Carlos i Boet (CP)
Belén Huici Díaz (C2)
Rubén Pino García (C2)

RECONEGUT PRESTIGI
M. Antònia Canals i Tolosa
José Javier Casado Rubio (CP)
Francesc Cayuela López (C3)
Rosa Font Massot (C2)
Ramon Ternero (C3)

PAS
Marta Roure (C1)
Agustí López Serrano (C1)
Anna Nierga Bartrina (CC)

SECRETÀRIA
M. Glòria Gou Clavera

LLEGENDA:
Comissió Permanent (CP)
Comissió Planificació Escolar (C1)
Comissió Millora Qualitat Ensenyament (C2)
Comissió Relacions Educació-Ciutat (C3)
Comissió Comunicació (CC)
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ANNEX 2. RECULL DE PREMSA

Girona prohibeix l´ús del telèfon mòbil als alumnes dins
dels recintes escolars
Si un estudiant incompleix la normativa se li custodiarà l'aparell i per recuperar-lo haurà de
superar una entrevista
23.10.2014 | 07:29
El reglament es va donar a conèixer durant la
darrera sessió del Consell Escolar Municipal,
al Cartañà.aniol resclosa

GIRONA | TAPI CARRERAS El Consell
Escolar Municipal (CEM) de Girona va aprovar ahir un reglament relatiu a l'ús dels telèfons mòbils als
centres de secundària, on en el primer apartat s'indica que "es prohibeix l'ús del mòbil dins del recintre
del centre a tot l'alumnat, excepte autorització expressa del professorat per a usos didàctics". El
document també deixa clar que "el mòbil no es pot fer present, ni visible, ni audible, encara que sigui
per utilitzar alguna de les seves aplicacions. Cal apagar el mòbil en entrar al centre".
El document ha estat redactat per la comissió de millora de la Qualitat del CEM a manera de
recomanació en observar que fins ara cada centre aplicava un seguit de mesures que no tenien perqè
oincidir amb les d'una escola o institut. En l'apartat explicatiu, el text posa de manifest que els telèfons
mòbils són un bon instrument tecnològic però que "un ús no regulat rear un a seriè de problemes als
centres", com la pèrdua d’atenció dels alumnes, pèrdua de sociabilitat i fotografies o comentaris no
desitjats fruit de conflictes dins i fora dels centres.
El reglament assenyala que "si un alumne incompleix aquesta normativa, se li custodiarà el telèfon
mòbil" entre dos i cinc dies, a criteri del centre. Es recomanarà a l'alumne que retiri la tarja del mòbil per
evitar problemes de confidencialitat de dades. Si hi hagués reincidència, la custòdia podria allargar-se
un mes o fins a final de curs.
Per retornar un mòbil custodiat, l'alumne haurà de fer una entrevista, personal o per telèfon, amb la
família, en la qual se li explicarà la reglamentació.
Els centres podran flexibilitzar aquest reglament, per tal d'adaptar-lo als ensenyaments postobligatoris,
amb alt percentatge d'alumnes majors d'edat, sobretot si es fan servir aparells tecnològics.
Compromís signat dels pares
El reglament, que es revisarà al cap d'un temps si es detecten aspectes a modificar, inclou un punt on
s'indica que els centres hauran de divulgar i explicar el reglament, que es donarà a conèixer als
alumnes en sessions de turoria i que figurarà a la carta de compromís que les famílies signen en el
moment de la matrícula. També es recordarà en les reunions de pares i mares d'inici de curs.
Finalment, s'exposa que el centre oferirà formació al 'alumnat, famílies i professorat sobre el bon ús de
les noves tecnologies, comptant amb el suport de les diferents institucions de la ciutat.
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Girona vol aconseguir un segell de la Unicef amb el Pla
d´Infància
S'ha endegat la primera fase, que consisteix en la diagnosi i l'elaboració de les línies estratègiques
04.02.2015 | 07:23

GIRONA | LAURA FANALSL'Ajuntament de Girona està treballant en un Pla Local d'Infància i
Adolescència (PLIA) amb l'objectiu d'obtenir el segell de Ciutat Amiga de la Infància que atorga
Unicef. L'objectiu és poder-s'hi presentar el juny de 2016. "Volem que Girona tingui aquest
reconeixement perquè està molt relacionat amb la tasca que s'està realitzant des de fa anys a la
ciutat", va assenyalar ahir la regidora d'Educació, Isabel Muradàs (CiU), durant la sessió d'ahir del
Consell Escolar Municipal.
El PLIA permetrà tenir una guia per establir les prioritats en matèria d'infància i adolescència a la
ciutat. En aquests moments s'ha endegat la primera fase, que consisteix en una diagnosi i
l'elaboració de les línies estratègiques. A més, paral·lelament també es vol crear un Consell
d'Infants i Adolescents a la ciutat.
El Consell Escolar va aprovar també la proposta de la comissió de Planificació per al curs que ve,
en què el padró dels nens que faran P-3 és similar al del curs passat i el d'alumnes que han de fer
primer d'ESO presenta un petit increment. Per això, a nivell d'educació infantil i primària no hi
haurà canvis a les zones escolars, tot i que es va proposar iniciar un estudi i reflexió per abordar
possibles canvis en el futur. L'oferta de grups serà la mateixa que el curs passat (50), i la reserva
per a infants amb necessitats especials serà de dos per aula. Pel que fa les ràtios, les escoles de
Font de la Pólvora i Vila-roja tindran un grup mixt de P3 i P4, el Carme Auguet tindrà un màxim de
15 alumnes per classe, Montfalgars, Mare de Déu del Mont, Santa Eugènia, Cassià Costa,
Dalmau Carles i Balandrau, 23; i la resta d'escoles, com a màxim 25. A secundària es mantindrà
l'oferta de 42 grups d'ESO i ràtios de 30 a totes les aules.
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Girona vol ser Ciutat Amiga de la Infància
El segell l'atorga Unicef i la capital vol aspirar-hi el juny del 2016

•

La sessió del Consell Municipal Escolar de Girona es va fer ahir la servei d'ocupació Foto: D.V.
Dani Vilà
La ciutat de Girona s'ha marcat com a objectiu que Unicef la reconegui amb el segell que l'acrediti com a
Ciutat Amiga de la Infància. Així ho va anunciar ahir la regidora d'Educació i Esports, Isabel Muradàs, en el
transcurs de la sessió plenària del Consell Municipal d'Educació. Muradàs va explicar que l'objectiu seria que
la capital gironina aspirés a aquest reconeixement en la convocatòria per al juny del 2016. Per rebre aquesta
acreditació, que ja tenen Barcelona, Lleida o Palafrugell, la capital gironina s'ha marcat com a doble objectiu
elaborar un pla local d'infància i adolescència que estableixi les prioritats que s'han de seguir i fer un treball
transversal des de totes les àrees. També s'elaboraran les línies estratègiques que s'adoptaran i un mapa de
recursos i serveis. El segon objectiu que s'han marcat per obtenir aquest segell serà la creació d'un consell
d'infants i adolescents. El programa Ciutat Amiga de la Infància funciona des de fa dotze anys i en l'àmbit
estatal ja tenen el segell acreditatiu 120 pobles i municipis. Muradàs va subratllar: “Complim el doble
objectiu de crear el pla i el consell serà el més important, més enllà de l'acreditació que puguem rebre.”
Igual per al curs que ve
El Consell Municipal d'Educació es va fer ahir a la seu del servei municipal d'ocupació (SMO), que també és
la seu de la nova escola d'adults de la ciutat. En la sessió es va informar que l'oferta de grups per a infantil,
primària i secundària no variarà amb vista al curs que ve. Només s'igualarà el mapa de zones, situant l'escola
Pericot a la zona 3 i permetent que l'escola Sagrada Família també estigui adscrita al nou institut de Girona,
ja que l'any passat per un error administratiu no era així.
La comissió de Planificació del consell també proposa iniciar un treball d'estudi i reflexió per valorar la
possibilitat de repensar les zonificacions escolars, ja que la realitat s'ha modificat i, com va explicar la
comissió, algunes línies de bus no passen per les escoles del sector. Per al curs 2015/2016 hi haurà 50 grups
de P3, els mateixos que l'any passat, i 42 grups de primer d'ESO, en què es preveu que hi hagi un petit
increment de la demanda.
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Els drets dels infants, a la Diada de
Cooperació Solidària
16.03.2015 | 07:07

GIRONA | DDGEl Consell Escolar Municipal de Girona i el Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació van organitzar la XXI Diada de Cooperació Solidària en què els drets dels infants van
ser els protagonistes. Durant la jornada els alumnes van exposar el que han treballat a les aules
amb els seus companys al llarg d'aquest curs La majoria de les activitats són representacions
teatrals, cançons i danses. L'acte es va fer al Teatre Municipal i va estat dinamitzat per grup de
teatre la Troca. A continuació hi va haver una xocolatada de comerç just a la rambla de la Llibertat.

13/03/2015

Els drets dels infants, protagonistes de la XXI Diada
de Cooperació Solidària
Un centenar de nens i nenes provinents de tres escoles de la ciutat han participat a la jornada
More Sharing ServicesCompartir

Font: Ajuntament de Girona
Aquest matí s’ha celebrat la XXI Diada de Cooperació Solidària, que ha servit per tancar les diferents
activitats que han portat a terme les escoles que hi han participat i que han girat a l’entorn de la
temàtica d’aquest any: “Drets dels infants, ara, aquí i arreu”.
A l’acte hi ha assistit l’alcalde de Girona, Carles Puigdemont que ha destacat davant dels nens i nenes
que ”hem de tenir present que no podem construir una ciutat de llibertat sense drets per als infants”.
L’han acompanyat la regidora d’Educació i Esports, Isabel Muradàs, el regidor de Serveis Socials,
Cooperació i Participació, Eduard Berloso, i un centenar de nens i nenes provinents de tres escoles de
la ciutat: l’Escola Doctor Masmitjà, l’Escola Migdia i l’Escola Santa Eugènia. Durant la jornada els
alumnes han exposat el que han treballat a les aules amb els seus companys al llarg d’aquest curs
escolar. La majoria de les activitats són representacions teatrals, cançons i danses. L’acte ha tingut lloc
al Teatre Municipal i ha estat dinamitzat per grup de teatre la Troca. A continuació ha hi ha hagut una
xocolatada de comerç just a la rambla de la Llibertat per concloure la Diada.
Aquesta activitat ha estat organitzada pel Consell Municipal d'Educació i el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació, i compta amb el suport i la implicació dels mestres i l’alumnat que hi ha
participat.
19

Memòria d’activitats
Consell Municipal d’Educació
Curs 2014- 2015

Estudiaran per què el Sobrequés i el Vives tenen molta
més demanda
Es volen analitzar les causes dels factors que fan que una família triï determinats
centres
15.06.2015 | 07:14
Festa d´inauguració de les obres d´ampliació
de l´institut Santiago Sobrequés.marc martí
GIRONA | TAPI CARRERASLa Comissió
de Planificació Escolar i Equipaments del
consell Escolar Municipal de Girona
demanarà que s’estudiï per què hi ha tant de
desequilibri
entre
la
demanda
per
preinscriure's en determinats centres de
secundària. Segons es va explicar ahir, hi ha
determinats institut que tenen molta més
demanda que altres. Això afecta sobretot a dos instituts, el Santiago Sobrequés i el Jaume
Vicens Vives.
No obstant, la majoria de centres estan per sobre de la ràtio. Per exemple, l'Institut Montilivi o
el Carles Rahola, a conseqüència del boom que es va produir fa uns anys. Segons va explicar
la regidora d'Educació en funcions, Isabel Muradàs, totes les llistes d'espera han estat
cobertes. En el mateix Consell Escolar, la comissió de Planificació Escolar i Equipaments es
va indicar que s'hauria d’analitzar les causes dels factors que fan que una faília triïn un centre
o un altre". La zonificació dels centres de la ciutat o la quantitat d'escoles adscrites als
instituts poden ser alguns dels elements a estudiar. De fet, una de les demandes de la
comissió és que "es comenci l'estudi de les zones escolars que està previst fer".
Hi ha la petició que en aquest estudi s'hi incorpori un membre del Consell Municipal
d'Educació. L'Ajuntament de Girona i els Serveis Territorials d'Ensenyament haurien de liderar
conjuntament la creació d'aquesta taula de debat.
La mateixa comissió també va fer altres propostes de cares al futur. Una de les actuacions és
que un membre de la comissió s'incorpori "com més aviat millor a la comissió educativa del
Pla Integral del Sector Est, tal com es va proposar a l'anterior ple" del Consell Escolar
Municipal. També van deixar clar que les dades ?corresponen a la prematriculació i que
caldrà esperar al final per ?"valorar definitivament" les dades.
La comissió va valorar "positivament" que, tot i que el nombre de nens preinscrits és inferior al
del curs passat, es "mantinguin els mateixos grups".
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El Consell Escolar Municipal proposa els cinc dies de
lliure disposició per al curs vinent
15.06.2015 | 07:14
GIRONA | DDGEl Consell Escolar Municipal de Girona ha aprovat la recomanació dels dies
de llliure disposició per al curs 2015-16 per a tots els centres educatius públics i privats. En
concret les dates que es proposen són 30 d'octubre de 2015, 7 de desembre de 2015, 8 de
gener de 2016, 5 de febrer de 2016 i 13 de maig de 2016. El Consell escolar demana també,
com ja ha reiterat en altres cursos, que no siguin els consells escolars de centre que hagin de
fer una proposta del seu horari i de la jornada intensiva, a resoldre per la direcció dels Serveis
Territorials d'Ensenyament corresponents, i que sigui el Departament qui especifiqui l'horari
escolar que s'ha d'aplicar. En aquest sentit, el Consell Municipal que recomana que "s'apliqui
el criteri prioritari que l'acabament de la jornada escolar sigui la mateixa a tots els centres
d'educació infantil i primària, públics i concertats de la ciutat. Tot aquest seguit de
recomanacions i demandes es traslladaran a tots els centres educatius de la ciutat, al Consell
Escolar de Catalunya, a les associacions de municipis catalanes, als Serveis Territorials
d'Ensenyament i a l'Ajuntament.

Faran una enquesta per valorar la prohibició dels mòbils
als centres educatius
Es vol saber l'efectivitat de l'aplicació de la normativa i si cal fer alguna activitat
vinculada a l'educació digital
15.06.2015 | 07:14
GIRONA | TAPI CARRERASEl Consell Escolar Municipal (CEM) de Girona va aprovar la
realització d'una enquesta per conèixer la satisfacció dels centres educatius en relació a la
normativa sobre l'ús dels mòbils a l'interior dels recintes escolars. A finals de l'any passat es
va aprovar un reglament relatiu a l'ús dels telèfons mòbils als centres de secundària, on en el
primer apartat s'indica que "es prohibeix l'ús del mòbil dins del recintre del centre a tot
l'alumnat, excepte autorització expressa del professorat per a usos didàctics". El document
també deixa clar que "el mòbil no es pot fer present, ni visible, ni audible, encara que sigui per
utilitzar alguna de les seves aplicacions. Cal apagar el mòbil en entrar al centre". Dues frases
molt precises sobre la prohibició de l'ús dels telèfons mòbils als centres educatius que ara
alguns representants de la comunitat educativa asseguren que es van sobredimensionar als
mitjans.
A proposta de la comissió de millora de la qualitat, aquesta enquesta haurà de determinar si
"s'ha fet efectiva l'aplicació de la normativa i quins han estat els resultats". Encara no s'han
concretat les preguntes del qüestionari però faran referència a l'efectivitat de la prohibició i a
l'ús pedagògic i digital dels telèfons mòbils. A més a més, en aquest darrer Consell Escolar
Municipal es va acordar emtre un informe de valoració sobre el resultat de l'enquesta i
considerar si és oportú realitzar alguna activitat relacionada amb el tema de l'educació digital
al llarg del curs 2015-16.La normativa de regulació del telèfon mòbil va ser redactada per la
comissió de millora de la Qualitat com a recomanació en observar que cada centre aplicava
un seguit de mesures que no tenien perquè coincidir amb les d'una escola o institut. En
l'apartat explicatiu, el text indicava que els telèfons mòbils són un bon instrument tecnològic
però que "un ús no regulat pot crear un a sèrie de problemes als centres", com la pèrdua
d'atenció dels alumnes, pèrdua de sociabilitat i fotografies o comentaris no desitjats fruit de
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conflictes dins i fora dels centres. La normativa inclou fins i tot un seguit de passos per
recuperar el mòbil, en cas que fos custodiat. També es precisava que "els centres podran
flexibilitzar aquest reglament, per tal d'adaptar-lo als ensenyaments postobligatoris, amb alt
percentatge de majors d'edat".
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