ACTA REUNIÓ DIRECTORS I DIRECTORES
CENTRES DE SECUNDÀRIA DEL BERGUEDÀ

LLOC:
DATA:
HORA:

Consell Comarcal del Berguedà
C. Barcelona, 49, 3r de Berga
Dilluns, 19 de novembre de 2018
De 16 a 18 h
ASSISTENTS

- Llorenç Altozano, Conseller Comarcal d’Ensenyament.
- Eduard Barcons, Gerent del Consell Comarcal del Berguedà.
- Neus Padrós, Tècnica d’Educació.
- Carlota López de las Huertas, Tècnica Auxiliar d’Educació.
- Queralt Cortina, Tècnica de Joventut.
- Omar Pradell, Tècnic de Joventut.
- Mª Rosa Pujols, Directora d’Operacions de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
- Josep Fígols, President de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà.
- Neus Piniella, Gerent de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà.
- Joan Boix, President del Consell de la delegació del Berguedà de la Cambra de Comerç de Barcelona

Directors i directores representants dels centres de Secundària del Berguedà
Institut l’Alt Berguedà, Institut Pere Fontdevila, Institut Guillem de Berguedà, Vedruna Secundària Berga
i escola Xarxa.
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1. Presentació de la reunió

ORDRE DEL DIA

El Conseller d’Ensenyament, Llorenç Altozano, dona la benvinguda i presenta la reunió.

2. Tramitació electrònica dels centres amb el Consell Comarcal

ORDRE DEL DIA

S’exposa la problemàtica actual: entregar documentació en paper. A partir d’ara, tota la documentació
que s’entregui haurà de ser de forma electrònica.
Explicació de les següents accions:


Accedir a EACAT



Enviar documentació (tramesa genèrica)



Accedir a l’EACAT Registre



Creació del Certificat Digital - idCAT (o ús d’un altre tipus de Certificat Digital)



Descarregar el Certificat Digital – idCAT

S’ofereix fer una sessió formativa per als directors i directores i els equips directius dels Instituts per tal
de resoldre dubtes i explicar el funcionament de la tramitació electrònica.

L’informàtic del Consell Comarcal del Berguedà, Marc Fité, es posa a disposició dels directors i directores
per atendre’ls i orientar-los sempre que ho necessitin.
Persona de contacte: Marc Fité, mfite@ccbergueda.cat

3. Revisió registre sol·licituds beques

ORDRE DEL DIA

Es valora el funcionament del registre de sol·licitud de beques, és positiu. S’havia fet el canvi pensant
en què a partir de l’octubre del 2018 els ciutadans ho haurien de tramitar electrònicament i així des del
Consell Comarcal es feia suport i assessorament en aquest canvi.
S’informa que des del servei de Joventut s’intenta centralitzar el servei de tramitació de beques del
Ministeri destinades a secundària (estudis postobligatoris) i es proposa que de cara al curs vinent,
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Joventut s’acostarà als Instituts per ajudar als centres a tramitar les beques i a informar a les famílies i
als alumnes.

Des del Consell Comarcal s’ofereix fer sessions grupals als pares i a les mares per assessorar-los en les
sol·licituds de les beques, tot i que també es podrien fer sessions individualitzades si calgués. L’objectiu
és personalitzar i acompanyar a les famílies i als alumnes en aquest tema.

S’anomenen les beques de Secundària Postobligatòria que surten a finals d’agost però que es comencen a
gestionar a partir del mes de setembre, mes que cal marcar al calendari per fer la tramitació. Es demana
poder assistir a les escoles per explicar-ho a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat. Es recomana poder fer xerrades
informatives amb els alumnes i amb els pares per assegurar-se que aquest tipus d’informació arriba a
tothom.

4. Presentació Consell Esportiu del Berguedà

ORDRE DEL DIA

Es presenta el Consell Esportiu del Berguedà, definint-lo com la unió de l’àmbit educatiu amb l’àmbit
esportiu de la comarca. S’exposa la voluntat de copsar les demandes dels centres i les AMPAs des del
Consell Comarcal del Berguedà per fer-les arribar al Consell Esportiu del Berguedà i treballar conjuntament.

Es mostra la programació de les activitats per al curs 2018 - 2019 i es comenta que es faran arribar les
diapositives que han preparat els membres del Consell Esportiu del Berguedà on s’expliquen els principals
temes que es desenvolupen.

5. Informacions varies del Consell Comarcal
-

ORDRE DEL DIA

Reunió AMPAs

S’informa que aquest curs s’han engegat un seguit de reunions amb les AMPAs perquè els pares tinguin
coneixement de les accions que van adreçades als seus fills, es posin al dia de les tramitacions, projectes... i
es pugui compartir informació entre AMPAs.

-

Transport escolar

S’expliquen els canvis introduïts recentment relacionats amb el transport escolar:
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Les monitores disposen d’unes tauletes tàctils amb les que poden passar llista i anotar possibles
incidències i enviar-les directament al centre i al Consell Comarcal. Utilitzant les noves tecnologies,
els centres tenen la informació de manera immediata i saben quins alumnes han arribat amb el
transport i quins no.



S’enviaran a les famílies els números de telèfons vinculats a les tauletes de cada monitora perquè
es puguin posar en contacte amb la monitora de la ruta del seu fill/ de la seva filla. Serà el telèfon
de contacte de la família amb la monitora i de la monitora amb la família.



S’han enviat els usuaris i les contrasenyes perquè, a diari, els centres puguin rebre la informació
dels alumnes.

S’exposa que estan sorgint conflictes conductuals en diferents línies de transport escolar i es demana que es
reforci el compromís de complir les normes i tenir un comportament adequat per parts dels alumnes .

-

Catàleg d’activitats

Es valora positivament el funcionament ja que tant les activitats que s’ofereixen des de l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà com les que s’ofereixen des del Consell Comarcal del Berguedà estan
agrupades i centralitzades en el catàleg.

-

Punt de Voluntariat

Es presenta el Punt de Voluntariat del Berguedà que s’ha engegat des del Consell Comarcal del Berguedà i
que està ubicat a l’Oficina Jove. Aquest espai, vol ser:


Un Punt de referència per qualsevol tràmit, consulta o acompanyament que tinguin les entitats en
el seu dia a dia.



Un Punt de formació per a qüestions útils per a la gestió diària de les entitats.



Un Punt de difusió del voluntariat a la comarca.

Es posarà en marxa el conveni ACTIVA’T per a certificar les competències adquirides en experiències de
voluntariat, dirigit a les persones joves (menors de 30 anys).
Persona de contacte: Albert Grimau, agrimau@ccbergueda.cat
En aquest mateix punt, s’informa que:


Des de l’Oficina Jove s’organitzen xerrades i tallers dins el servei de prevenció i detecció de
drogodependències. Per exemple, està previst que les setmanes abans de Patum es faci una
exposició i tallers relacionats amb el consum d’alcohol.
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Des de l’Oficina Jove s’organitzen tallers per a pares, formació que té una durada de 2 hores un dia
a la setmana i durant tres setmanes. Si a nivell de pares hi ha una demanda concreta, des del
Consell Comarcal es pot oferir formació relacionada amb el tema en concret.
Persona de contacte: Omar Pradell, opradell@ccbergueda.cat



Existeix el Projecte 3D que promou la participació als centres. Els centres de Gironella i Bagà estant
portant a terme aquest projecte i encara es pot concedir a un altre centre públic del Berguedà,
podent-se engegar a principis del segon trimestre. Des del Consell Comarcal del Berguedà s’ofereix
el suport als centres concertats per tal que també puguin portar a terme aquest projecte
(participar a l’aula, al centre i a l’entorn). És un projecte molt pautat perquè els alumnes tinguin
eines per participar.



Fira de l’estudiant. Hi ha prevista una reunió, convocada per Serveis Territorials, perquè volen
platejar canviar el format. També han convocat als centres de secundària que hi participen.
Persona de contacte: Queralt Cortina, qcortina@ccbergueda.cat

6. Formació professional
-

ORDRE DEL DIA

Associació comarcal d’Empresaris del Berguedà i Cambra de Comerç de Barcelona
(delegació del Berguedà)

El president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà, Josep Fígols, exposa la problemàtica
detectada per part de les empreses referent a la manca de personal qualificat. És per aquest motiu, que
d’una iniciativa ja provada sortida del Consell Empresarial d’Osona, apareix el projecte IMPULSA pensat
per a joves que tenen vocació per estudiar Formació Professional però que no disposen de recursos
econòmics per poder-se formar.

La implantació d’aquest projecte és el quart any a Osona i el primer a la Garrotxa. A Osona, les principals
empreses hi col·laboren econòmicament i de manera desinteressada.

El model que es planteja des de l’ACEB és el de fer el projecte per 10 alumnes de la comarca del
Berguedà, partint de la idea d’impulsar mitjançant beques, 10 joves que puguin accedir a una formació
de qualitat, implicant 10 empreses que puguin finançar el projecte (aportant 1500€ anuals i regalant un
ordinador als participants del projecte). El projecte està pensat per alumnes de 4t d’ESO amb problemes
econòmics/socials que hagin de frenar els seus estudis degut a aquesta situació.
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Els instituts i escoles haurien de fer la selecció prèvia per buscar possibles alumnes amb possibilitats per
rebre la subvenció, farien la proposta i la enviarien al Consell Comarcal (qui faria una primera tria). El
Consell Comarcal s’implicaria amb membres de la fundació Impulsa per fer el seguiment. A principis de
febrer s’engegarien els tràmits, fent reunions amb els alumnes i possiblement també amb les famílies.

Es creu que no serà problema trobar 10 empreses per tirar endavant el projecte, així com tampoc ho
serà trobar 10 alumnes i 10 mentors (figura que fa costat a l’alumne, reunint-se amb ell un cop al mes i
assessorant-lo per fer un seguiment dels seus estudis).
Una condició del projecte és que cada alumne es matricularà al CFGM que vulgui, l’empresa que
patrocinarà a l’alumne no ha de tenir res a veure amb el CFGC, no està vinculat.

El projecte està pensat per començar el curs 2019-2020 amb alumnes de CFGM. La selecció és una de les
claus de l’èxit, per aquest motiu, des de l’ACEB es passarà per tots els instituts i escoles per tal
d’especificar el perfil dels alumnes que es poden presentar en aquest projecte.

Aportacions:
S’exposa per part dels directors i directores que el mes de febrer és d’hora per començar a fer tràmits ja
que hi ha alumnes que encara no saben què volen fer el curs següent.
Es respon que des de la fundació Impulsa se’ls pot assessorar, igual que a Osona i a l’Anoia, que realitzen
fòrums de talent, reunint a 500 alumnes en un teatre i explicant l’activitat del món de l’empresa (pensat
per alumnes de 3r i 4t d’ESO) o bé visitant empreses (alumnes de 4t d’ESO). Des de l’ACEB voldrien
portar a terme aquestes jornades per ajudar als alumnes indecisos a conèixer el ventall de possibilitats.

Per part del Consell Comarcal es comenta que, veient les inscripcions de Cicles Formatius a la comarca,
es detecta que hi ha Cicles que s’han de replantejar per la mancança d’alumnes. Cal donar valor a
aquest tipus de formació i es proposa que els empresaris puguin visitar els centres per exposar la
demanda de personal del territori (fer xerrades als alumnes però també als pares).

S’explica el què es va fer el curs passat referent a aquest tema: els alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat van
fer un circuit itinerant per la comarca i els diferents centres anaven a les escoles i instituts per explicar la
seva oferta.
Persona de contacte: Neus Piniella, npiniella@aceb.cat
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-

Agencia de Desenvolupament del Berguedà

S’explica el projecte CULTURA EMPRENEDORA A L’ESCOLA: creació d’una cooperativa, que té com a objectiu
difondre la cultura emprenedora entre els alumnes de Primària.

Es donen a conèixer projectes que donen continuïtat al projecte Cultura Emprenedora a l’escola a
Secundària:


Projecte EJE: proposa a l’alumnat crear i gestionar la seva pròpia mini-empresa. La forma jurídica
escollida és la societat cooperativa. D’aquesta manera, la cooperativa creada a l’aula establirà
relacions comercials amb mini-empreses d’altres comunitats autònomes o països amb l’objectiu
d’importar i exportar productes entre si. Els productes importats seran comercialitzats en el mercat
local per a posteriorment analitzar els resultats i repartir els beneficis obtinguts a l’igual que
qualsevol empresa real.



Innova Petit, Projecte Educatiu de Tecnologia, Innovació i Treball: planteja a l’alumnat la creació
d’equips d’innovació d’entre 3-4 alumnes. Al llarg de tot el curs escolar cada equip dissenya i crea
un producte innovador a partir de la participació en tallers de generació d’idees, escollint l’objecte
del seu entorn que volen millorar, treballant la imatge corporativa, el prototip del projecte, etc. Al
finalitzar el curs es clou amb una exposició pública de tots els prototips davant d’un jurat expert,
familiars, amics i companys.

I projectes per majors de 18 anys:


Escola d’Estiu per a persones Emprenedores



Concurs Idees Emprenedores del Berguedà

Es recorda que els centres disposen de tallers que poden fer i oferir els propis tècnics de l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà.
Es presenta la proposta del Curs de Formació de directors, proposta formativa de cara als equips
directius (formació molt específica als directors i directores i equips directius). Es planteja fer una
formació atractiva de cara a encarar-se millorar la gestió dels centres educatius. De moment, aquesta
formació està pensada pels equips directius dels centres de Secundària tot i que es podria obrir als de
Primària.
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La idea és que les sessions siguin itinerants i atractives, diferents a la formació formal i clàssica, portant
professionals del món acadèmic. Aquesta proposta es valora positivament per part dels assistents a la
reunió.

Es proposa que a partir del gener es busqui un dia que vagi bé a tots els participants del curs (pot variar
segons la setmana) i es prepari el calendari per encaixar totes les sessions. Des dels centres, es demana
que es prepari una proposta amb els formadors i es comparteixi el calendari per poder-se adaptar i
planificar, si és necessari, la programació del professorat participant al curs.
Persona de contacte: Rosa Pujols, pujolscr@adbergueda.cat

7. Torn obert de paraules
Finalitza la reunió i s’acomiada a tots els participants.
Des del Consell Comarcal s’enviarà l’acta i les presentacions de les intervencions a tots els centres.
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ORDRE DEL DIA

