
Benvolguts, 
 
el passat dia 12 vaig assistir al Consell Educatiu de LH. 
Us comento a continuació els punts més rellevants que es van tractar. 
Us convido, també, a que em feu arribar els comentaris que cregueu que s'han de manifestar en propers Consells 
Educatius.  
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
2. Escolarització curs 2014/15 

Hi ha 63 nens menys que el curs passat de P3 (la forta davallada ha estat al barri de la Florida, -80 nens). S'ha 
recuperat el segon grup al Frederic Mistral i es mantenen els dos grups al Paco Candel. 

Per l'Ernest Lluch, l'ajuntament cedeix equipament per encabir 3 o 4 aules i poder fer les obres corresponents 
(no hi ha programat encara l'edifici nou),  

 
Les ràtios durant el curs 14/15 seran de 25 alumnes per aula (malgrat que aquest curs a St. Eulàlia van ser 
de 26). 

El Joaquim Ruyra perd una línia, Ramon i Cajal passa de 2 a 3 línies (és l'escola pública amb més demanda de 
LH). 

Els dos centres d'educació especial (L'estel i Les corts) estan al 100% d'ocupació. 

L’escola de música s’ubicarà momentàniament en un edifici d’una escola que no s’utilitza fins que no s’habiliti 
Can Trinxet.  

Arrel d’una pregunta de la representant de pares de secundària, el Sr. Lluís Esteve comenta que la hi ha pocs 
centres on es pugui fer Fp sanitària, de monitoratge esportiu i d’hosteleria i que s’està treballant perquè això 
canviï. Es comenta que a l’edifici de Correus es farà l’equipament necessari per a fer una escola de 2ona 
oportunitat.  

Al centre Vilumara es podrà estudiar Tècniques de gènere. I a Torras i Bages s’ oferirà la doble titulació 
batxillerat/ batxillerat francès (prèvia prova de nivell en francès de l’estudiant)   

3. Desè aniversari de l'EBM Casa dels Arbres 

Teresa Sambola ens comenta el programa de festes de l’escola La Casa dels Arbres pels seus 10 anys de 
funcionament. Lluís Esteve comenta que actualment les escoles bressol són finançades al 100% pel municipi, 
que durant el proper curs no apujaran els preus però que, juntament amb altres 34 municipis, presentaran un 
contenciós administratiu a la Generalitat per no haver publicat les convocatòries de finançament de les 
escoles bressol, tot i estar aprovades les partides pel Parlament.  

4. Presentació de la Taula Transversal de la FP al Consell de Ciutat. 

Es comenta que degut a que LH s’ha acollit a la llei de grans ciutats, s’ha creat el Consell de Districte i el de 
Ciutat (on el Consell Educatiu de Ciutat en té un representant). En el Consell de Ciutat es crearan les taules 
transversals (antigues taules de treball).  

5. Seguiment activitats Xarxa 0-6 

Esteve Gay presenta els resultats, satisfactoris, de les activitats de la Xarxa d’Atenció a la Infància 0-6. 

  



6. Projecte Fapac: declaració sobre la LOMCE 

Laura Colls, vicepresidenta de FaPac, presenta el document de resistència activa contra la LOMCE. 
Assenyala que no hi ha cap perill en adherir-se ja que prèviament s’ha consultat el gabinet jurídic i s’han acordat 
uns mínims d’actuacions. Es recorda que el Consell Escolar, amb la LOMCE, esdevé un mer òrgan consultiu.  

Es repassen les accions de resistència activa a nivell individual (recomanació de no triar assignatures de religió 
ni d’emprenedoria, per exemple), a nivell de centre ( compromís de no usar llibres i materials LOMCE, per 
exemple), a nivell de societat (campanyes informatives i de mobilitzacions). Es comenta la creació de la pàgina 
web www.xarxarescolesinsubmises.wordpress.com, en ella encara no es faran constar les escoles insubmises 
fins que el nombre d’escoles sigui molt alt.  

Laura Colls s’ofereix a fer les xerrades que es creguin convenients a les escoles per informar les famílies 
sobre la LOMCE. 

Comenta també que al Parlament s’ha creat una taula mixta contra la LOMCE, iniciativa demanada per 
la MUCE i que consta de la MUCE i de representats de tots els partits (excepte de Ciudadanos). De moment 
només han fet una primera reunió.  

Laura Colls demana al Plenari del Consell Educatiu que s’adhereixi al manifest de resistència (ja es va adherir 
prèviament al manifest contra la LOMCE). Laura Colls ressalta que a més del manifest contra la LOMCE és 
convenient adherir-se al de resistència com a mostra del compromís a fer accions per resistir l’aplicació 
d’aquesta llei (les accions poden ser mínimes però és convenient mostrar el compromís). Una representant 
d’USTEC ressalta que aquest sindicat han estat tancats amb la finalitat de que la Sra. Rigau manifesti alguna 
cosa al respecte de la LOMCE.  

Finalment el plenari del Consell Educatiu de LH s’adhereix al manifest de resistència contra la LOMCE.  

7. Es proposa crear un grup de treball amb la finalitat de singularitzar cada centre amb elements de prestigi 
(teatre, dansa, etc.) que permetin la millora de l’èxit escolar  

 A precs i preguntes, la representant de les famílies de secundària mostra la seva inquietud sobre l’aplicació del 
decret en casos d’alumnes amb TDAH i altres capacitats. El Sr. Jordi Roca comenta que durant el curs 14/15 es 
faran tallers per al professorat per treballar com acompanyar aquests casos i comenta que actualment es tracta i 
treballa des dels plans individualitzats de cada alumne.    

 

 

Cristina Balaguer 

Representant, al Consell Educatiu de  LH, de les Ampes Escoles Públiques Primària 

Representant AFA al Consell Escolar de l'Escola Paco Candel 


