SECRETARIA TÈCNICA del
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE BANYOLES
Passeig de la Indústria, 25, 2on.
17820-Banyoles
Tel: 972 570050
Fax: 972 574917
a/e: cem@ajbanyoles.org

ACORDS ADOPTATS 13-06-12
1.- ACTUALITZACIÓ de la COMPOSICIÓ del CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
La composició dels Consells Escolars Municipals vénen determinades pel decret
404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases generals d’organització i de
funcionament dels Consells Escolars Municipals.
Aquest decret dóna indicacions sobre la seva estructura bàsica:
- El nombre de centres escolars d’un municipi estableix un mínim de membres
- S’ha de garantir la participació del sectors següents: corporació municipal,
mestres i professors, pares i mares d’alumnes, alumnes, personal
d’administració i serveis, direccions dels centres públics i titularitat dels
centres privats
- El nombre de vocals del consell ha de seguir criteris de proporcionalitat
entre sectors (tots els sectors han de tenir el mateix nombre de membres,
excepte el sector de personal d’administració i serveis que serà la meitat)
El naixement d’una nova escola ens porta a revisar, entre altres coses, la
composició del Consell Escolar Municipal i se’ns obren diferents possibilitats:
a. Augmentar tots els sectors a 9 membres, de manera que a cada sector hi siguin
presents tots els centres amb representació directa (9 directors, 9 mestres, 9
pares i mares, 9 representants de l’Ajuntament, etc)
b. Augmentar tots els sectors a 10 membres, de manera que la Balca passi a tenir
representació a tots els sectors (10 directors, 10 mestres, 10 pares, etc.)
c. Mantenir els sectors a 3 membres per sector que s’elegiran entre ells (3
directors, 3 mestres o professors, 3 pares o mares, etc)
Després de valorar les diferents possibilitats i tenint en compte la dimensió del
municipi i que és interessant reunir tots els sectors, centres i entitats vinculades a
l’educació almenys tres vegades l’any.
Per tot això, la Comissió de Planificació proposa al plenari del CEM:
Augmentar tots els sectors a 10 membres, de manera que s’aconsegueixi una
representació directa per part de tots els sectors, centres i entitats, que funcionarà
d’una forma més operativa en comissions de treball.
S’aprova per assentiment.
2.- PROPOSTA DE DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ PELS CENTRES ESCOLARS
DEL MUNICIPI
El Consell Escolar Municipal estableix el calendari escolar del curs següent per
poder complir allò que estableix la normativa (ORDRE de 16 d’abril de 1999) de
procurar el consens entre tots els centres escolars del municipi per a l’elecció dels
dos dies de lliure disposició que cadascun d’ells pot establir.
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D’acord amb el document d’Ordre publicada al web del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i pendent de la seva publicació al
DOGC, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2012-2013 per als
centres educatius no universitaris de Catalunya es podran establir quatre dies de
lliure disposició pels centres d’educació infantil i primària i tres dies pels centres de
secundària, que no podran coincidir amb l’inici i final de les classes de cada
trimestre i que es distribuiran equitativament entre els tres trimestres (excepte
situacions excepcionals).
El Consell Escolar Municipal reunit el dia 10 de junt de 2009 va acordar els criteris
generals per orientar l’elecció dels dies de lliure disposició de cada curs:
-

-

Procurar fer coincidir els dies de lliure disposició amb els ponts que hi hagi al
calendari
Procurar que no s’acumulin els dies festius en un mateix trimestre o en un
període de temps curt
Quan no hi hagi ponts, tenir en compte els dies que tradicionalment s’han
escollit com a festius: dilluns després de carnestoltes i dia proper a l’1 de
maig
Procurar evitar que els dies festius s’escaiguin en el mateix dia de la
setmana

A la reunió de la Comissió de Planificació es van proposar uns dies de lliure
disposició a considerar en els claustres, amb la intenció que de totes les propostes
en sortís per majoria l’acord dels dies de lliure disposició pel proper curs 2012-2013
a nivell de tots els centres del municipi.
Per tot això, la Comissió de Planificació proposa al plenari del CEM:
Recomanar als centres escolars de Banyoles que els dies de lliure disposició siguin
els dies:
- pels centres d’educació infantil i primària: divendres 2 de novembre i
divendres 7 de desembre de 2012 i dilluns 11 de febrer i dilluns 20 de maig
de 2013
- pels centres d’educació secundària obligatòria: divendres 2 de novembre i
divendres 7 de desembre de 2012 i 20 de maig de 2013
S’aprova per assentiment.

3.- PROPOSTA DE DATES i LLOCS DELS PLENARIS DEL CURS 12-13
Per tal de planificar el treball del CEM al llarg del curs, es proposa al Consell Escolar
Municipal:
Acordar les següents dates i llocs per a la realització dels plenaris del CEM:
1er. plenari: dimecres 17 d’octubre de 2012
2on. plenari: dimecres 17 d’abril de 2013
3er. plenari: dimecres 12 de juny de 2013
S’aprova per assentiment.
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4.- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EN RELACIÓ AL
FINANÇAMENT DE PROGRAMES SOCIOEDUCATIUS DE BANYOLES
El Consell Escolar Municipal de Banyoles proposa sol·licitar al Departament
d’Ensenyament que, en cas que autoritzi la jornada compactada als centres de
secundària de Banyoles pel curs 2012-2013, una part de l’estalvi que es produeixi
en concepte de menjador s’inverteixi en projectes socioeducatius que a partir del
mes de setembre de 2012 no tindran finançament per a continuar-se
desenvolupant al territori.
S’aprova per assentiment.

