PLENARI
DEL CONSELL EDUCATIU
8 de maig del 2018

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Informació procés reglament del consell Educatiu
Informació dels grups de treball
Processos de preinscripció dels diferents nivells educatius de la
ciutat i novetats del curs d’escolarització
5. Encàrrecs institucionals
6. Informació proposta de dies de lliure disposició
7. Precs i preguntes
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
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2. Informació procés reglament del Consell Educatiu
Novetats a destacar:
1-Estructura del Consell Educatiu de l’Hospitalet:

COMISSIÓ PERMANENT
PLENARI
COMISSIÓ PERMANENT
DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Plenari Consell Educatiu

GRUPS DE TREBALL

2. Informació procés reglament del Consell Educatiu
2. Selecció dels membres del plenari

Regidors,
representants tècnics, i
representants de la
Generalitat

Corporació municipal
Generalitat

Membres provinents
dels Consells Escolars

Etapes: Bressol, infantil i
primària, secundària, estudis
post obligatoris, CFA i règim
especial.
Sectors:
- Professorat

- Direccions o titulars de
centres
- PAS
- Pares i mares i AMPA
- Alumnat
Plenari Consell Educatiu

Membres provinents
de les Associacions i
entitats

Àmbits de
representació:
-Professorat
- Pares/mares i AMPA
- Alumnat
- Lleure
- Socioeducatiu

2. Informació procés reglament del consell Educatiu
Procediment

Termini

Pla normatiu

Any 2018

Consulta pública prèvia

15 dies hàbils

Avantprojecte reglament

Sessions grup permanent consell educatiu
Secretaria
Grup permanent i plenari

Aprovació inicial

Junta de Govern Local

Tràmit d’audiència: publicació BOPB

30 dies hàbils mínim

Aprovació definitiva

Ple de la corporació

Data prevista aprovació definitiva

Octubre 2018
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2. Informació procés reglament del consell Educatiu
Novetats a destacar:
2. Comissió permanent de la FP
ANTECEDENTS DE LA COMISSIÓ PERMANENT DE LA FP:

COMISSIÓ
PERMANENT

PLENARI
COMISSIÓ
PERMANENT DE LA
FORMACIÓ
PROFESSIONAL

GRUPS DE TREBALL

1.Constitució del Consell de la Formació Professional de
l’Hospitalet el 4/03/2009
2.Constitució del Consell de Ciutat
3.Constitució del Fòrum del Consell de l’FP:
16/03/20111
4.Nou conveni del Fòrum: 18/04/2018
5.Previsió aprovació comissió: octubre 2018
OBJECTE I NATURALESA:
És un òrgan consultiu i de participació social i es
constitueix com a plataforma estable de treball dels
diferents agents educatius, socials i econòmics que
operen a l’entorn local.
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3. Informació dels grups de treball
Educació
Especial
• 3 sessions
• 5 de febrer
• 21 de març
• 18 d’abril

Formació
Professional

Pacte local per
a l’Educació

• 4 sessions
• 31 de gener
• 7 de març
• 4 d’abril
• Última sessió:
23 de maig

• 3 sessions
• 21 de març
• 18 d’abril
• Última sessió:
14 de maig
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4. Processos de preinscripció dels diferents nivells
educatius de la ciutat i novetats del curs
d’escolarització.
2n cicle Infantil, primària i secundària
CALENDARI
9 d’abril Difusió de l’oferta
Del 13 al 24 d’abril: Presentació de
sol·licituds de preinscripció
3 de maig: Publicació de les llistes amb
els barems
Del 4 al 8 de maig Període de
reclamacions
11 de maig
Sorteig públic per les opcions de
desempat.
Del 31 de maig al 4 de juny
Ampliació petició (assignacions ofici)
Del 21 al 27 de juny
Període de matrícula 2n cicle infantil,
primària i 1r d’ESO
Del 25 al 29 de juny Període de
matrícula 2n, 3r i 4t d’ESO
Del 5 al 7 de setembre Període de
matrícula extraordinària ESO

NOVETATS ESCOLARITZACIÓ
- Manteniment d’oferta de P3 a tota la ciutat.
- Creació de 6 nous grups de P5 a 3r de
primària
-Increment de l’oferta de 1r d’ESO en quatre
grups més
- Canvi àrea influència: escola Pere Lliscart
- Posada en funcionament d’un nou institutEscola al Gornal
- Creació d’un nou institut a C/Ferrer i
Guàrdia. Santa Eulàlia.
- Obres de millora en centres educatius per
part de la Generalitat i l’ajuntament de més
de 2 milions d’euros.

4. Processos de preinscripció dels diferents nivells
educatius de la ciutat i novetats del curs
d’escolarització. 1r cicle infantil. 0-3 anys.
CALENDARI
Del 26 al 27 d’abril Publicació oferta
vacants
2 al 15 de maig Presentació de
sol·licitud de preinscripció
22 de maig
Publicació de les llistes amb els
barems
23, 24 i 25 de maig Període de
reclamacions a les llistes amb el
barem
25 de maig
Sorteig públic per les opcions de
desempat.
4 de juny
Publicació llista d’admesos
5 al 15 de juny
Període de matrícula

NOVETATS ESCOLARITZACIÓ
-S’allarguen al màxim les dates de
preinscripció i de matrícula, per afavorir els
tràmits a les famílies i als centres
-S’escurcen al màxim els processos interns
municipals
- Espai multisensorial a l’EBM La Casa del
Molí.
Inici definició projecte funcional per a
afavorir la inclusió en el 0-3

5.

Encàrrecs institucionals

1. Moció sobre menjadors escolars
2. Moció per exigir a la generalitat l'abonament del deute
pendent de les escoles bressol
3. Moció de suport al model educatiu català, a la seva aportació
als valors democràtics i de cohesió social i en contra de la
segregació dels alumnes per raó de llengua
4. Moció proposant un pla per la millora del coneixement del
català a l'hospitalet
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6. Informació proposta de dies de lliure disposició
1r
trimestre

2n
trimestre

3r
trimestre

Divendres

Divendres

Divendres

2 de novembre

7 de desembre

7 de juny

Dilluns
4 de març
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7. Precs i preguntes
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