Resum del Consell Educatiu 6/11/2014
La Sra. M. Josep Creus, directora de l'escola Pare Enric d'Ossó dóna la benvinguda i fa èmfasi en l'obertura de
l'escola al barri, explicant les diferents activitats que duen a terme amb aquesta finalitat (exposicions dels
artistes del barri, donació de sang dins d'un programa d'Aprenentatge i Serveis, escola com a lloc de trobada de
la gent del barri, setmana solidària durant el Nadal, etc.)
1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Objectius de la Regidoria i inici de curs.
El Sr. Lluis Esteve explica els objectius:
- A nivell general:
Inici curs caracteritzat per ser el primer del desplegament de la LOMCE, s'intentarà fer de manera que tingui el
menor impacte possible.
Es manté la reducció dels pressupostos del Dept d'Ensenyament la Generalitat.
- A nivell local:
Nou pla de prevenció d'absentisme.
10è aniversari de l'EMCA i nova seu que acull uns 2000 alumnes.
Elaboració del projecte educatiu marc de les Escoles Bressol Municipals.
·

Novetats del nou curs:

- Nou Grau Superior de FP "Promoció d'Igualtat de Gènere" - únic a Catalunya- a Can Vilumara.
- Inici de la modalitat de FP dual (amb empreses) a diferents centres.
- Creació de la Guia de FP a LH (no es farà en paper sinó que estarà en el "núvol")
- Ampliació del programa Cultura Emprenedora a l'Escola (crear cooperatives des de 0 amb alumnes de la
ciutat). Ja es fa al Provençana, Gornal, Bellvitge i Europa.
- 3 patis més al programa de Patis Oberts (funcionar com a plaça pública) als districtes I, III, VI. S'obriran La
Marina, l'Estel Can Bori, Milagros Consarnau.
- l'EMCA culmina la implementació del programa de Música i Dansa a 6 escoles.
- manteniment del programa de Cohesió Social PEE, bressols, EMCA.
- continuïtat del conveni amb el Consell Comarcal per garantir el pagament de les beques menjador. Es comenta
que ha augmentat el nombre d'alumnes becats i les empreses, tot i que estan acostumades a cobrar
trimestralment- ara se'ls fa més complicat esperar els pagaments perquè l'import a "esperar" ha augmentat. La
directora de l'escola Ernest Lluch comenta que el problema ha sorgit per compactar la bossa de diners que
provenia de serveis socials (diners que arribaven ràpid) amb la bossa pel pagament de les beques que prové del
conveni abans esmentat. El Sr. Lluis Esteve diu que faran els canvis oportuns perquè els diners arribin prou
ràpid i no hi hagi tants problemes amb les empreses.
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- primera ciutat de Catalunya que tindrà l'Escola de Segona Oportunitat. Es farà a l'edifici de Correus (plaça
repartidor). Les obres començaran a principis de febrer. Es farà una escola d'Hosteleria i Turisme amb capacitat
per 60 alumnes.
- les prioritats de la Regidoria són: mantenir el programa de cohesió social, implicar a les famílies i amb especial
a les ampes (creació de la publiació l'Ampa ho escampa), compromís i implicació de l'alumnat en el Programa
d'Aprenentatge i Serveis (ApS) - el dia 12/11 es farà la 5ena Jornada d'ApS al Centre Cultural Barradas a 1/4 de
5.
3. Situació de la matrícula del curs 2014/15.
El Sr. Jordi Roca comenta que la natalitat només ha davallat en 30 nens i LH compta amb 45.000 alumnes
(30.000 de 0 a 16, 2/3 a l'escola pública). Hi ha 90 grups de P3 Perden grup P. Vila i J. Ruyra, en guanyen: R.
Cajal, F. Mistral i C. Àngels. de 1r d'ESO hi ha 72 grups i guanyen grup Torras i Bages, Margarida Xirgu i Can
Vilumara.
Es comenta que l'inici de curs ha estat tranquil tot i que s'han anat rebent demandes d'escolarització fins a data
d'avui. Ha augmentat, per tant, la mobilitat però no el nombre d'alumnes. Al barri de Collblanc-Torrassa s'han
fet esforços per escolaritzar fins el 60% d'alumnes del barri. L'escola Ramon i Cajal, en aquest sentit, té un grup
més (bolet) i es preveu que caldrà mantenir-lo pel curs 2015/16 en alguna altra escola del barri.
El Sr. Ll. Esteve comenta que s'ha rebut el primer i únic cas, al barri de Bellvitge, de sentència judicial del 25%
classes en castellà, d'un alumnes de P5.
- Actuacions en les infraestructures:
Reforma de l'antic institur del Pla del Llobregat, esdevé seu del ECMA
Reforma de l'edifici de Correus (escola 2ona oportunitat)
Ampliació de l'escola Ernest Lluch i 2 mòduls a l'escola Paco Candel.
Rampes d'accés a la EBM Casa dels Contes
Reformes de pistes, creació pista esportiva Torras i Bages.
Ampliació del pati de l'escola J. Ruyra.
- Resultats acadèmics.
El Sr. Ll. Esteve menciona que han millorat notablement els resultats acadèmics: aprovats de 1ària arriben a un
90% i a 2ària s'ha passat de 70 a 79%.
4. Prevenció i atenció de l'absentisme escolar.
Els Srs. J.Ma. Abella i Jordi Roca presenten les eines i criteris elaborats per intervenir en la prevenció de
l'absentisme escolars (actualment d'un 20%). Es comenta que és un problema multifactorial i que s'ha treballat
des de diversos àmbits. S'ha posat èmfasi en l'acció preventiva i en analitzar cada cas ja que els motius
d'absentisme poden ser molt diferents (mal comportament, maternitats, etc,). S'ha prestat especial atenció a les
accions a prendre un cop l'alumne es reincorpora, fent un pla de reincorporació i acolliment.
El director de l'IES Apel·les Mestres comenta que com a document teòric està molt bé però que cal
acompanyar-lo d'una memòria econòmica que contempli més vetlladors, més hores d'EAP.
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El Sr. Ll. Esteve respon dient que des de l'Ajuntament s'han incorporat dues persones: una a mitja jornada per
tractar l'absentisme de les famílies d'ètnia gitana del Gornal, i una altra també a mitja jornada per desenvolupar
el pla d'absentisme presentat.
Respecte la lliçó inaugural de curs, sobre les escoles de segona oportunitat, s'esmenta que cal aplicar la
metodologia de la segona oportunitat a les "primeres oportunitats". És a dir, no esperar a que els alumnes
abandonin i aplicar metodologies que facin incrementar el seu interès per les classes.
5. Projecte educatiu de les Escoles Bressol Municipals.
Ricard Montalban com a nou responsable de les EBM i de l'EMCA presenta el projecte que s'està duent a terme.
6. Altres
Es recorda que hi ha renovació de Consells Escolars dels centres.
7. Precs i preguntes.
Es felicita a l'organització de la celebració dels 10 anys de l'escola Bressol la Casa dels Arbres.
La representant de les Ampes de primària comenta que l'escola Lola Anglada ha tingut problemes per a obrir les
extraescolars al barri. El Sr. J.M. Tarrats, secretari del Consell Educatiu LH pren nota i diu que es posarà en
contacte amb ells.
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