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ASSUMPTE: petició adhesió al pla experimental de cicle d’educació
educació infantil en escoles
rurals.

Sr Director,

acord de la junta de govern local del mes de març per la qual
Adjunt us fem tramesa de l’’acord
s’acorda la sol.licitud d’adhesió
adhesió deBorredà al pla experimental de cicle d’educació
educació infantil en
escoles rurals, per la seva tramitació oportuna i efectes pertinents.
Atentament.

L’alcalde.
Joan Roma Cunill
Borredà, 9 de març de 2016.
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Montserrat Cabana Sala, Secretaria interventora accidental de l’ajuntament
l ajuntament de Borredà, comarca
del Berguedà, CERTIFICO:
Que per acord de la junta de govern local de data 7 de març de 2016, amb el quorum suficient es
va acordar per unanimitat l’acord
acord del tenor literal següent:
DEMANAR CICLE ETAPA
2.- PRESENTACIÓ, DEBAT I VOTACIÓ, PROPOSTA DE DEMANAR
INFANTIL PEL CEIP BORREDÀ.
En el DOGC nùm. 6959 de data 18/9/15 va sortir publicada una Resolució del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –ENS/2049/2015
ENS/2049/2015 de 10 de setembre, per la qual
es permet implantar el primer cicle
cic de l’educació infantil en escoles rurals.
Aquesta Resolució va permetre un primer pla pilot en 7 escoles rurals de Catalunya, amb un
resultat interessant com perquè la Generalitat, ara proposi ampliar-lo
ampliar lo a tot el país. Per aquest
motiu el passat dillunss dia 29 de febrer a les 5 de la tarda tingué lloc una reunió a la seu dels
SSTT d’Ensenyament de la Catalunya Central a Manresa, a la qual vaig assistir com Alcalde de
Borredà, a l’igual que la Directora de l’Escola, Assumpta Duran.
Les condicions, son les
es que detalla la Resolució esmentada, i les especificades pel Director
General de Centres Educatius de manera que:
-

-

-

L’ajuntament assumeix l’adequació dels espais, el manteniment de les instal·lacions i
l’aportació econòmica per fer front a la despesa que
que comporti la contractació del
personal educador( tècnic d’educació infantil o educadora)
L’ajuntament realitzarà la preinscripció i la matrícula mentre no s’hagin adequat els
mitjans informàtics del Departament.
Les famílies abonaran a l’ajuntament el cost
cost del servei segons preu públic establert pel
Departament.
L’ajuntament es farà càrrec de les despesa de material fungible.
Les places són per als infants del municipi de 1-3
1 3 anys agrupats en un sol grup i amb
una ràtio màxima de 10 infants que es podran incorporar
incorporar en qualsevol moment, sempre
que hi hagi places i un cop hagin complert 1 any.
L’horari i el calendari escolar serà el mateix que pel alumnes d’educació infantil.
Els alumnes també podran ser usuaris del servei de menjador.
Els infants de primer cicle formaran part dels alumnes de l’escola sense que això suposi
un increment de dotació de mestres ni un increment horari de gestió pel director dels
centre.

En resum, afegeix l’alcalde que la Generalitat posa les condicions i els Ajuntaments totes les
obligacions. A les quals cal afegir les dels mestres i directors/es, que han d’assumir la
coordinació i supervisió d’aquesta etapa infantil, de 1 a 3 anys.
Davant
vant aquesta proposta, l’ajuntament de Borredà, exposa les següents consideracions:
a) Borredà, amb 507 habitants es troba, en els darrers anys, amb una davallada d’alumnes
a l’escola, de forma similar a la resta de municipis de la comarca del Berguedà i d’altres
d’a
zones rurals de Catalunya.
b) Si aquesta davallada continua pot posar en perill la continuïtat de l’escola, i per tant de
la ZER a la qual pertany que es troba en la mateixa o pitjor situació.
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c) Es evident que poder disposar d’una etapa d’educació infantil
infantil de 1 a 3 en el mateix
centre pot incrementar el nombre d’alumnes, en l’etapa obligatòria i per tant garantir la
seva continuïtat.
d) Queda clara, doncs, la voluntat i l’interés en facilitar la implantació d’aquesta etapa en
l’escola de Borredà. Amb tot, considerem
considerem lamentable la no implicació de la Generalitat
en el sosteniment d’aquesta implantació que deixa l’ajuntament en situació molt
complicada.
e) A la vista de l’interès d’aquest ajuntament , fem constar les dificultats legals i
econòmiques que d’una decisió
decisió com aquesta es desprenen , en funció de les lleis
actualment vigents en matèria d’increment de personal, d’increment del Capítol 1, així
com de l’establiment d’un servei no obligatori sense el finançament adequat, la qual
cosa pot comportar l’actuació del Govern central. Tanmateix, conscients de l’interés
que un servei com aquest pot tenir de cara el futur de l’Escola,
Exposat l’anterior l’alcalde proposa l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Presentar abans del 15 de març de 2015, la petició d’acolliment de l’Escola de
Borredà, a la Resolució ENS/2049/2015 de 10 de setembre, per poder implantar el primer cicle
d’educació
ió infantil en el CEIP Borredà, a partir del proper curs, 2016 – 2017; deixant constància
que serà possible implantar aquest servei si es donen les condicions següents condicions:
condicions
1.- Que hi hagi un mínim de 4 infants inscrits en aquest cicle. En cas que
que no hi hagi aquest
mínim el curs 2016-2017,
2017, s’esperarà al curs següent per assegurar aquest nombre.
2.- Que es pugui contractar el tècnic/tècnica en educació infantil, en un Pla d’Ocupació.
3.- Que el Consell Escolar, acordi demanar aquest cicle. Una condició
condició que és inherent a la
de l’ajuntament, puix que hauran de ser els mestres i directora, els encarregats de vetllar per
la programació i coordinació.
4.- Que prèviament es tingui assegurada la conformitat dels SSTT d’Ensenyament pel que
fa l’adequacióó de l’espai infantil dintre del CEIP Borredà
SEGON.- Notificar el present acord al Departament d’ensenyament i a la direcció de l’escola de
Borredà, als efectes oportuns.
I perquè així consti, a reserva del que resulti de l’aprovació
l
definitiva de l’acta
acta, lliuro el present,
amb el vistiplau de l’alcalde,
alcalde, il.lm sr. Joan Roma Cunill, a Borredà, 9 de març de 2016.

