
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL ESCOLAR  MUNICIPAL DE CASSÀ DE LA 
SELVA 

Identificació de la sessió:  
Caràcter: ordinari  
Data: 10 de maig de 2018 
Horari: de 19.30h a 20.30h 
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 
 
Assistents:  
Martí Vallès i Prats, president 
Eva Sáez Revuelta, vocal 
Mònica Reverter Gispert, secretaria  
Laura Vilà Reverter, vocal 
Sandra Maldonado, vocal 
Jaume Molas, vocal 
Josep Bofill, Director Escola Puig d’Arques 
Alba Abulí, Directora Escola Aldric 
Dante de Zabaleta, Director Escola La Salle 
Josep Poch, director INS Cassà  
Representant de l’Escola d’Art, de l’Escola de Música i de la Sala Galà, vocal 
 
Absents:  
Robert Mundet i Anglada, vocal 
Representants Llar d’Infants Municipal Taps  
Meritxell Rabionet i Frigola 
 

Ordre del dia:  

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior  

L’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat dels membres presents.  

2. CREC. Proposta d’estiu.   

 L’Eva explica el funcionament del servei del CREC així com també l’actuació que es farà de 
cares al juliol del curs 2017/18. Comenta que es podran atendre a un total de 30 nens al casal 
del CREC realitzant activitats de reforç escolar i lúdiques.  

L’Eva explica que Tot Oci, la nova empresa, és un nova metodologia de reforç escolar. Fomenta 
molt la lectura, el reforç escolar i també el concepte d’ ”aprendre jugant”. Afegeix que cal, 
entre tots, anar-nos adaptant a la nova forma de fer el reforç escolar.  

El col·lectiu de nens/es és un col·lectiu particular d’exclusió social. Es va fer una inversió 
d’iPads ja que es va apostar per la metodologia i ecosistema d’apple, com a nou mètode 
pedagògic d’aprenentatge. S’ha dut a terme per setmana santa i ja es van estrenar i durant el 
mes de juliol també es vol fer un pas nou. Es farà una formació al professorat i educadors amb 
una noia, de les millors formadores certificades per Apple, la Marta Ruiz. Dissabte dia 12 de 
maig es farà la formació de la part del reforç escolar i ‘sha convidat també a les tres escoles de 



primària perquè també pugui ser aprofitat per tot el poble. Es dóna molta confiança a aquest 
col·lectiu d’alumnes i l’Ajuntament confia en aquesta aposta.  

L’Eva destaca que la idea no és fer casals per col·lectius sinó que s’incloguin en els casals del 
poble aquests nens. Enguany servirà com a prova pilot i a Apple també els ha interessat molt. 
Si la nova proposta surt bé, es pot obrir més al poble, ja que l’objectiu final és poder oferir un 
acte de cloenda obert a tot el poble a través del Got Talent. És molt engrescador.  

3. Centre Diürn. Finalització del servei.  

 La regidora comenta que el Centre Diürn està ubicat al primer pis de la Llar de Jubilats. La 
derivació la gestionen des de Serveis Social, qui està també en contacte directe amb les 
escoles. S’atendran fins a un màxim de 20 alumnes de P5 fins a 1r cicle de secundària i 
actualment ja hi ha uns 15 alumnes. Com a dinamitzadores del servei hi ha una educadora 
social i una integradora social.  

L’Eva afegeix que durant la Setmana Santa van fer casal i durant el mes de juliol també es farà 
un casal al Centre Diürn i també aniran a la piscina. Es treballa amb els nens i amb les famílies i 
s’ha optat per fer-ho a poc a poc i separat del CREC.  

Actualment, hi ha tres blocs importants clarament diferenciats, els quals són el reforç escolar 
del CREC, el Centre Diürn, i l’Espai Jove. El que més s’ha notat han estat els conflictes dels nens 
al carrer i a la Biblioteca Municipal, però cal seguir treballant. No obstant, ha millorat molt 
gràcies als espais anteriorment esmentats.  

L’Alcalde afegeix que al Pla Estratègic també va sortir el tema de d’integració i això n’és un 
exemple i acció integradora.  

4. Festes Escoles a la Piscina Municipal.  

El coordinador d’esports, Jaume Molas, exposa que cada final de curs les escoles van a fer una 
festa de fi de curs a la piscina descoberta.  

En Jaume exposa els dies que s’ofereixen i afegeix que la piscina s’obre el dijous dia 21 de juny 
a la tarda.  

Els directors del centres comenten que ja es trucaran per aclarir i pactar les dates. No obstant, 
Puig d’Arques demana el dia 19 de juny per a Cicle Mitjà i Cicle Superior; La Salle demana el dia 
22 i en Jaume li confirma la data; i l’Aldric i INS Cassà comenten que ja es trucaran per pactar-
ho, aconsellant que l’horari sigui de 10-13, i amb un màxim de 200 alumnes alhora, amb 
només un centre per dia.  

  
5. Consell Comarcal. Consell d’Escola, prova pilot.   

 La coordinadora d’Ensenyament explica que enguany el Consell Comarcal ha proposat fer una 
prova pilot a Cassà per treballar el comerç local i la seva importància. Per aquest motiu, l’Alba 
Llinàs, representant del Consell Escolar, va exposar la idea a l’àrea de promoció econòmica i a 
l’àrea d’ensenyament perquè poguéssim oferir-ho a les escoles. Aquesta proposta implica una 
primera sessió a l’escola amb els alumnes que participin al projecte, i una segona sessió fent 
una gimcana pel poble per tractar la diversitat de comerços que hi ha al poble, què és la Unió 
de Botiguers de Cassà, entre d’altres.  



La Laura Vilà afegeix que es va oferir la proposta a totes les 3 escoles de primària del municipi. 
Malgrat ja siguem gairebé a fi de curs, Puig d’Arques va oferir-se per poder-ho dur a terme 
enguany. Per a la resta d’escoles, es proposarà de cares a l’any vinent poder-ho fer extensiu a 
nivell municipal.  

La Laura conclou que l’Alba ja es posarà en contacte amb la direcció del centre per concretar 
dia i hora de trobada.   

6. Calendari dies lliure disposició curs 2018/19.  

 Pel que fa als dies de lliure disposició que els centres proposen, en Josep Bofill destaca que el 
Departament aconsella fer un dia cada trimestre però a Cassà com que hi ha la Festa es pot fer 
diferent.  

Els centres educatius del poble han decidit escollir els dies 2 de novembre, el 7 de desembre, i 
el 4 de març.  

El director de La Salle, Dante, afegeix que el fet d’estar en contacte totes les escoles és molt 
positiu.  

7. Torn obert de paraules.  

 La Laura comenta que el darrer dia 25 d’abril es va fer la primera trobada del Consell Escolar 
Infantil a l’Ajuntament de Cassà amb els representants de Cicle Superior de cada escola i els 
tutors o mestres acompanyants de cada escola. La Laura continua explicant que després 
d’exposar els diversos temes que proposava cada escola, es van haver de posar d’acord entorn 
quin era el tema que més els convencia per poder treballar. Seguint en la mateixa línia els 
alumnes van acabar escollint, d’entre un llistat que tenien, la proposta del “Cassà Bike”, el qual 
significa la creació d’un “Bicing” a Cassà per fomentar que els ciutadans puguin desplaçar-se 
fàcilment en bici i així evitar l’ús del cotxe. No obstant, tal com es va afegir el dia de la trobada, 
aquesta idea també implica fer una reflexió entorn el civisme, els espais que ja estan habilitats 
per poder desenvolupar aquest projecte, les necessitats que hi ha, entre d’altres. La Laura 
conclou que és una idea molt atrevida però que de ben segur que faran bona feina.  

Pel que fa al Catàleg de Recursos Pedagògics, la Laura comenta que en breu es posarà en 
contacte amb la comissió per poder seguir treballant-hi, però que pel al moment ha quedat 
aturat degut a la falta de temps per poder-hi dedicar-s’hi. Assegura, però, que és un projecte 
viu.  

L’Alcalde manifesta la problemàtica dels menjadors escolars. Comenta que alguns convenis no 
es renoves i d’aquí sorgeix la preocupació per les escoles. L’alcalde creu que el Consell 
Comarcal cal que estudiï la situació i si cal modificar-ho, parlar amb tothom per valorar què es 
pot fer, però en qualsevol cas, pensant en el següent any. Afegeix que es presentarà una moció 
per part de l’Ajuntament en defensa de la situació actual.  

En Josep Bofill, director del Puig d’Arques, explica que l’any 1996 la Generalitat cedeix els 
menjadors als Consells Comarcals i fins i tot la possibilitat que cada AMPA o centre educatiu 
pogués gestionar-ho, i això s’ha mantingut fins ara. Continua afegint que el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat ho va delegar i per tant el Consell Comarcal del gironès no pot dir que 
entenen l’obligació. No s’ha de fer per qüestions monetàries.  

El director de La Salle, Dante, exposa que cal fer esment al calendari del curs vinent, 2018/19, 
fent referència especialment al dia 23/04/2019, ja que és justament el dia posterior a les 



vacances de Setmana Santa. Convida a l’Ajuntament a no baixar la guàrdia per la celebració de 
Sant Jordi. L’alcalde n’agafa el compromís.  

En Josep Poch destaca un canvi en l’acta passada i vol que consti en acta. Referent al Projecte 
Singular, el qual ara funciona bé, remarca que sí que s’havia presentat però es va fer canviar i 
es presentar per 3r cop. Remarca que al punt “torn obert de paraules” de l’acta anterior es 
canviï perquè no hi hagi confusió.  

L’Eva explica que La Salle té intenció de començar un Projecte Singular però ressalta que el 
Departament d’Ensenyament n’està fent un reajustament de tots els programes de Projectes 
Singulars pel curs vinent i s’està a l’expectativa de com anirà. Un dels punts on hi ha problemes 
és en el certificat de penals que es demana als alumnes.  

L’AMPA de la Llar d’Infants suggereix que l’any que ve es tingui en compte el casal d’estiu 
perquè si s’ha de fer concurs públic es digui amb més temps. L’Eva, la regidora, diu que és 
qüestió d’obligacions legals i que s’ha de fer amb més temps i coordinació entre les dues parts 
implicades. Car parlar-ne per poder fer una bona feina.  

Els alumnes de La Salle demanen un aparcament de bicis davant de l’escola i que no hi hagi 
tantes congestions davant l’escola.  

L’alcalde exposa que enguany els caçadors proposen de nou netejar els boscos, i aquest dia 
tindrà lloc el 20/05/2018 a les 7h del matí. Ho exposa ja que es considera una activitat de caire 
de poble educador. Continua exposant que es també es farà el pregó de Festa Major Infantil i 
convida a totes les escoles a participar-hi. Afegeix que el coordinador d’esports pugui exposar 
la festa de l’Esport que es celebrarà enguany.  

En Jaume Molas, coordinador d’esports, explica que la Festa de l’Esport serà el 16/06/2018 
matinal a la Plaça de la Coma. Les diferents seccions esportives faran una promoció dels seus 
esports, taules rodones, etc. Afegeix també que es crea la primera edició dels premis de Cassà, 
Destapa l’Esport. Els participants presenten candidatures a través de la web, i un jurat decideix 
el guanyador. El lliurament del premi serà el divendres 22 de juny a les 29 al Teatre del Centre 
Recreatiu juntament amb un aperitiu popular.  

Finalment, l’Ariadna Ruiz pregunta l’horari del pregó infantil i l’Eva aclareix que aquest és a 2/4 
de 10 al Parc de l’Estació. La durada no se sap.  

Sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20.30h del vespre.  

Cassà de la Selva, 16 de maig de 2018 

Administrativa del CEM     Alcalde  

 

 

 

Mònica Reverter     Martí Vallès i Prats  


