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1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Aprovada. Cap comentari. 
 

2. PISCINA I FINAL DE CURS  
 
En Jaume Molas exposa que, com cada any, es reserven les instal·lacions esportives per 
cada centre escolar amb l’objectiu d’atendre l’activitat de final de curs 2021-2022 a la piscina 
descoberta. Reparteix una còpia virtual als assistents a fi que els centres escolars visualitzin 
els dies ofertats per celebrar l’activitat de final de curs 2021-2022, que són els dies 17, 20, 
21 i 22 de juny de 2022 entre les 9.30h a les 14.00h. 
 
En Jaume Molas sol·licita que els directors dels centres escolars es posin d’acord per 
reservar un dels dies ofertats per a cada centre escolar, i que se’ls hi presenti la proposta 
per tenir coneixement del dia que vindrà cada centre a realitzar l’activitat, i si volen o no 
utilitzar la zona esportiva per tal de reservar els espais. 
 

3. CONSIDERACIONS SOBRE EL CALENDARI DELS CURSOS DE NATACIÓ  

En Jaume Molas reparteix una còpia virtual als assistents del calendari dels cursos de 
natació pel curs 2022-2023 a fi que els directors del centre visualitzin la proposta generada 
per l’àrea d’esports de l’ajuntament de Cassà de la Selva.  

En Jaume Molas comenta que els centres escolars comuniquen en poca antel·lació 
l’anul·lació de classes de natació a causa d’activitats de sortides o culturals, entre altres. 
Això esdevé un conflicte amb el personal de la piscina, per tema d’honoraris.   

En Jaume Molas proposa crear un contracte per l’activitat de natació escolar pel curs 2022-
2023 amb l’objectiu de minorar aquestes anul·lacions i preparar un calendari el més ajustat 
possible a la realitat, cosa que si els centres escolars anul·lessin un dels dies pactats per 
causes alienes a la piscina, aquest dia es facturaria. 

La Isabel Carbó comenta que és cert que l’escola Puig d’Arques ha distorcionat bastant el 
calendari dels cursos de natació d’aquest curs 2021-2022 a causa d’altres activitats 
organitzades i que, per tant, està d’acord en realitzar la proposta comentada per el Jaume 
Molas a fi d’ajustar el màxim possible el calendari i minorar el conflicte amb el personal de la 
piscina. 
 
En Jaume Molas afegeix que a les instal·lacions de la piscina disposen de gorros i ulleres de 
natació, però que últimament no tenen prou stock, ja que els alumnes cada vegada es 
deixen més el material. Proposa que cada centre escolar disposi d’aquest material per tal de 
fer front a aquest problema. En Jaume Molas també afegeix que l’equip de socorristes i 
monitors han vist en les darreres setmanes que algun alumne es banya amb roba interior i 
que, per tema d’higiene, es tracti aquest tema per l’equip docent dels centres escolars. 
 
 
 
 



  

  

 
4. SOL·LICITUD D’UNA NOVA LÍNIA DE 1R D’ESO AL MUNICIPI 

 
La Sílvia Martí comenta que arran del gran volum de preinscripcions realitzades del segon 
cicle d’educació infantil, primària i secundària pel curs 2022-2023, tenint en compte les 
preinscripcions de matricula viva i els nouvinguts d’Ucraïna, en Josep Poch i en Dante 
Zabaleta sol·liciten en el Departament d’Educació una nova línia de primer d’ESO al municipi 
de Cassà de la Selva.  
 
Per sol·licitar la nova línia de primer d’ESO es redactaria una sol·licitud conjunta en el 
Departament d’Educació entre l’Ajuntament de Cassà de la Selva i les dues direccions de 
l’escoles, INS Cassà i La Salle.  
 
En Dante Zabaleta explica que aquesta petició es va originar en l’última reunió de la 
Comissió de Garanties celebrada en data 29 de març de 2022. Continua explicant que, 
analitzant el número d’alumnes preinscrits per primer d’ESO pel curs 2022-2023 supera la 
ràtio del 30% i que, per tant, es pot sol·licitar aquesta nova línia en el Departament 
d’Educació. 
 
La Nerta Cervera reprodueix en veu alçada la sol·licitud redactada per l’INS Cassà i La Salle 
d’una nova línia de primer d’ESO, i en reparteix una còpia virtual als assistents a fi que 
l’estudiïn i comentin, si s’escau, les propostes oportunes. 
 
La Sílvia Martí, seguidament, proposa sotmetre a votació per tots als assistents de la reunió 
aquesta sol·licitud d’una nova línia per primer d’ESO, i el Consell Escolar Municipal ho 
aprova. 
 

5. ATENCIÓ A FAMÍLIES DESPLAÇADES DE LA GUERRA D’UCRAÏNA 
 
La Sílvia Martí comenta que existeix un protocol d’acollida per les persones desplaçades de 
la guerra d’Ucraïna realitzat entre l’àrea de Ciutadania i l’àrea d’Educació de l’Ajuntament de 
Cassà de la Selva. 
 
La Nerta Cervera exposa que s’ha realitzat aquest protocol d’acollida per les persones 
desplaçades de la guerra d’Ucraïna a nivell municipal a fi de saber quin seguiment s’havia 
de portar a terme per a aquestes persones refugiades d’Ucraïna. Continua exposant que 
cada àrea de l’ajuntament s’encarrega d’unes especificitats concretes d’aquest protocol, 
però que la Laura Prunell és qui realitza la coordinació general del mateix. 
 
La Laura Prunell presenta quin és el seguiment d’aquest protocol d’acollida per les persones 
desplaçades de la guerra d’Ucraïna. La primera actuació de l’ajuntament va ser reunir-se 
amb persones ucraïneses del municipi ja que han sigut les primeres en portar a familiars en 
el municipi de Cassà de la Selva.   
 
La Laura Prunell explica que l’àrea de Ciutadania es realitza la primera acollida en la qual 
cosa demana a la família totes les dades rellevants per omplir el document “Sol·licitud 



  

  

acollida situació excepcional Ucraïna”. Continua explicant que, seguidament, deriva a la 
família a empadronar-se en el municipi de Cassà de la Selva, ja que a través d’aquesta 
derivació es pot sol·licitar la targeta sanitària i gestionar l’escolarització oportuna. L’actuació 
següent és regularitzar la situació administrativa per accedir a la protecció temporal i atenció 
jurídica de la família i, per tant, es donarà permís de residència i de treball. Continua 
explicant que, des de l’àrea de Ciutadania, estant coordinants amb la Generalitat i la Policia 
Nacional per gestionar el primer tràmit de permís de residència i de treball del protocol 
d’acollida a fi d’agilitzar el seguiment. En cas que hi hagi menors no acompanyats la Laura 
Prunell informarà a la DGAIA per correu electrònic, però encara no s’ha trobat en cap cas.  
També explica que des de l’àrea de Ciutadania es va fer una crida al municipi de Cassà de 
la Selva a famílies voluntàries per acollir a persones desplaçades ucraïneses. La Laura 
Prunell, finalment, explica que disposen, en el cas que sigui necessari, de dues voluntàries 
per fer de traductors (castellà i anglès) a les diferents àrees de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva per atendre els nouvinguts. 
 
La Nerta Cervera afegeix que, des de l’àrea d’Educació, s’han fet preinscripcions tan a 
infants com a adolescents ucraïnesos. Continua exposant que l’àrea d’Educació disposa 
d’un protocol d’acollida de persones desplaçades de la guerra d’Ucraïna específic per a 
realitzar les preinscripcions escolars, i que ja es va comentar en els directors dels centres 
escolars. 
 

6. PASSAPORT EDUNAUTA 
 
La Sílvia Martí comenta que els centres escolars facin un repàs de les activitats realitzades 
per a cada alumne de 3r i 4t de primària a fi d’entregar a la festa de graduació del Passaport 
Edunauta, en data 3 de juny de 2022, els diplomes d’or, plata i bronze. La intenció és 
mantenir aquest projecte pedagògic pel curs 2022-2023 ja que ha funcionat positivament en 
els centres escolars.  
 
La Nerta Cervera explica els tutors dels centres escolars passaran les activitats realitzades 
del Passaport Edunauta per a cada alumne de 3r i 4t de primària a l’àrea d’Educació de 
l’Ajuntament de Cassà de la Selva per tal de realitzar els diplomes d’or, plata i bronze. 
Continua explicant que la festa de graduació del Passaport Edunauta es celebrarà en horari 
escolar a fi de garantir que tots els infants puguin assistir a la última activitat del mateix. 
L’àrea d’Educació es reunirà amb els directors dels centres escolars per tal de fer una 
valoració d’aquest primer any de Passaport Edunauta i, si s’escau, fer canvis oportuns. 
 
La Sílvia Martí agraeix la participació de totes les àrees de l’Ajuntament de Cassà de la 
Selva, ja que han contribuït al màxim per portar a terme aquest projecte pedagògic i, per 
tant, ha sigut un èxit gràcies a les àrees de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com dels 
centres escolars. 
 
El Martí Vallès comenta que l’objectiu principal del Passaport Edunauta és la igualtat 
d’oportunitats educatives i que, per tant, cal que en la reunió entre l’àrea d’Educació i els 
centres escolars es faci una valoració respecte els resultats de participació dels infants. 
 



  

  

La Paula Plana afegeix que no troba correcta categoritzar la participació dels alumnes amb 
diplomes d’or, plata i bronze. Considera que la participació dels infants depèn de 
l’acompanyament dels pares i, en conseqüència, repercuteix en la participació de les 
activitats.  
 
La Sílvia Martí contesta que per obtenir el diploma d’or s’han de realitzar molt poques 
activitats i que, a més, les activitats portades a casa també són segellades en el Passaport 
Edunauta. L’objectiu del Passaport Edunauta era motivar els infants a realitzar activitats per 
a arribar al diploma d’or. 
 
La Nerta Cervera contesta que en el Passaport Edunauta també es tenen en compte les 
activitats educatives no curriculars a dins del centre escolar, com una excursió, un taller, 
entre altres.  
 
La Isabel Carbó considera que, l’any vinent, s’hauria d’executar un registre d’assistència de 
l’alumnat que realitza una activitat del Passaport Edunauta i no només aconseguir el 
segellat. 
 

7. CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL 
 
La Sílvia Martí exposa que el proper Consell d’Infants Municipal (CIM) es convocarà en el 
mes d’abril en el Ple Municipal. Els representants de 5è i 6è de primària presentaran les 
seves propostes per portar a terme en el municipi davant dels regidors. Continua exposant 
que la Nerta Cervera (tècnica d’educació) dinamitza aquest projecte.  
 
La Nerta Cervera comenta que serà el primer Consell d’Infants Municipal presencial després 
de la COVID-19 i que, una vegada finalitzat, es realitzarà una valoració. 
 

8. CATÀLEG DE RECURSOS PEDAGÒGICS 
 
La Nerta Cervera presenta el Catàleg de Recursos Pedagògics pel curs escolar 2022-2023 i 
valora positivament que els centres escolars ja sol·licitin la informació del mateix. Continua 
exposant que el Catàleg de Recursos Pedagògics pel curs escolar 2022-2023 ha estat 
ampliat per nous recursos que es poden oferir en els centres educatius. Els recursos que 
ofereix aquest catàleg són activitats municipals, activitats d’altres Administracions Públiques 
i activitats de coneixement de l’entorn. 
 
La Nerta Cervera explica que les activitats de coneixement de l’entorn és un apartat que 
s’està treballant i ampliant a poc a poc. La Nerta Cervera també explica que s’està treballant 
amb altres propostes i que, si es concreten més activitats, es faran arribar a part. En les 
pròximes setmanes, l’àrea d’Educació enviarà el Catàleg de Recursos Pedagògics pel curs 
escolar 2022-2023 als centres escolars. 
 
 
 
 



  

  

 
9. RECURSOS EDUCATIUS DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN 

 
La Sílvia Martí exposa que des de l’àrea d’Educació es va encarregar una diagnosi de les 
activitats de coneixement de l’entorn que es poden oferir des del municipi. La Sílvia Martí 
també exposa que, a partir de la proposta d’activitats encarregada, es convoqui una reunió 
amb els tècnics de l’ajuntament de Cassà de la Selva i incorporar les activitats oportunes en 
el Catàleg de Recursos Pedagògics.  
 

10. SUBVENCIONS NOMINATIVES 2022 
 
La Nerta Cervera comenta que s’han tancat la majoria de subvencions nominatives de 
2021 per part de les AMPA/AFA dels centres escolars i que, per tant, ja es poden 
començar a sol·licitar les subvencions nominatives 2022. Les subvencions nominatives 
2022 s’han de tramitar de la mateixa manera que les subvencions nominatives 2021 i que, 
per qualsevol dubte, contactin amb l’àrea d’Educació. 
 
La Nerta Cervera demana a les AMPA/AFA dels centres escolars a sol·licitar les 
subvencions nominatives 2022 el més aviat possible ja que es tracta de subvencions 
d’imports elevats i es necessita un període de temps per gestionar-les correctament i que, 
per tant, el termini màxim per sol·licitar les subvencions nominatives 2022 és el mes de 
setembre. 
 

11. DIVER(SOS)  
 
La Nerta Cervera comenta que el projecte Diver(SOS) del curs 2021-2022 treballat per les 
diverses àrees de l’ajuntament de Cassà de la Selva ha estat la diversitat sexual i de 
gènere. L’objectiu  de cares el curs 2022-2023 és treballar la diversitat lingüística i fomentar 
la llengua catalana com a llengua de cohesió social, ús social i igualtat d’oportunitats. 
 
La Nerta Cervera exposa que si els assistents del Consell Escolar Municipal té alguna 
proposta o motivació d’interès per el projecte Diver(SOS), ho facin arribar als tècnics de les 
àrees de l’ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
 

12. ORDENANÇA CESSIÓ D’INSTAL·LACIONS DELS CENTRES EDUCATIUS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL 
 
La Nerta Cervera comenta que l’ordenança de cessió d’instal·lacions dels centres 
educatius de titularitat municipal recull la Llar d’Infants Taps i l’escola Puig d’Arques. 
Continua comentant que, des de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, s’està treballant 
aquesta ordenança per tal de fer conèixer les condicions a l’hora de cedir una instal·lació 
municipal i la tramitació adequada del procediment per part d’entitats o AMPA/AFA fora de 
la programació anual del centre escolar. 
 



  

  

La Nerta Cervera puntualitza que els centres educatius de titularitat de la Generalitat no 
passen per el mateix procediment a l’hora de cedir instal·lacions que els centres educatius 
de titularitat municipal.  
 
La Isabel Carbó demana que les entitats facin un ús adequat de les instal·lacions de 
l’escola Puig d’Arques ja que darrerament ha rebut queixes pel mal ús de les mateixes. 
També demana tenir un coneixement de qui es cedeixen les instal·lacions de l’escola Puig 
d’Arques per tal de tenir un control. 
 
La Nerta Cervera contesta que les entitats que facin un mal ús de les instal·lacions cedides 
s’haurà de responsabilitzar, tal com es vol recollir a l’ordenança. Continua contestant que 
cal tenir un control de quina entitat es cedeix la instal·lació de titularitat municipal per tal de 
tenir coneixement de qui fa un ús adequat i de qui fa un mal ús amb l’objectiu de 
responsabilitzar-lo, si s’escau.  
 
La Victòria Molins considera que no hi ha la informació clara ni el control adequat per tenir 
coneixement de qui es cedeixen les instal·lacions de l’escola Puig d’Arques i que troba 
oportú fer èmfasi d’aquesta qüestió a l’ordenança per tal de trobar una solució del mateix.  
 
El Martí Vallès proposa que s’ordeni aquesta qüestió a l’ordenança, però que també 
s’escolti a les entitats que fan ús d’aquestes instal·lacions ja que quan més informació 
aconseguim serà més enriquidor per reformar l’ordenança.  
 

13. SANT JORDI 
 
La Nerta Cervera comenta que les activitats que es realitzaran per Sant Jordi, en data 23 
d’abril de 2022,  es recopilaran en un programa de Sant Jordi que es farà arribar a tots els 
domicilis de Cassà de la Selva, així com també les activitats es trobaran a la pàgina web 
www.cassa.cat/santjordi.  
 
La Nerta Cervera comenta que si algun centre escolar vol realitzar una activitat per la 
setmana de Sant Jordi a l’Espai Jove L’Escorxador es realitza l’exposició de Diver(SOS) i a 
Can Trinxeria es realitza l’exposició de les “Plantes Silvestres. La flora local oblidada” amb 
l’objectiu de descobrir plantes que es troben en el nostre entorn. Per aquesta última 
exposició, els centres educatius s’han de posar en contacte amb l’àrea de Cultura de 
l’ajuntament de Cassà de la Selva. 
 
La Cristina Canyet exposa que l’exposició de Diver(SOS) s’inaugurarà probablement 
després de la setmana de Sant Jordi i que tracta sobre conèixer la joventut diversa del 
municipi que es tindrà durant 2 mesos a l’Espai Jove L’Escorxador. Continua exposant que 
si algun centre escolar es troba interessat en realitzar aquesta activitat, contactin amb 
l’àrea de Joventut ja que s’iniciaria l’exposició per la setmana de Sant Jordi.  
 
La Nerta Cervera afegeix que en relació als premis literaris escolars de primària es valora 
molt positivament per la gran participació dels alumnes, però que en relació als premis 
literaris escolars de secundària no es valora tant positivament per la no participació dels 



  

  

alumnes i que, per tant, s’haurà de valorar com realitzar aquesta activitat per tal 
d’aconseguir la participació dels alumnes de secundària.  
 
La Sílvia Martí comenta que va considerar amb la Mª Àngels de realitzar aquesta activitat 
de premis literaris pels alumnes de secundària en horari escolar, ja que en realitzar sempre 
aquesta activitat en cap de setmana fa que els alumnes no participin per extraescolars.  
 

14. COMUNICACIÓ DE LES ACTIVITATS MUNICIPALS DES DELS CENTRES EDUCATIUS 
 
La Nerta Cervera comenta que, des de l’ajuntament de Cassà de la Selva, s’ha volgut 
simplificar la informació de les activitats municipals des dels centres educatius a través del 
cartell mensual d’activitats familiars, on es recullen totes les activitats que s’organitzen per 
l’Ajuntament.  
 
 

15. CENTRE EDUCATIU PRESENTEN EL SEUS PROJECTES  
 
L’Alba Abulí informa que l’escola Aldric es va presentar un nou projecte de direcció degut a 
la seva jubilació a finals d’aquest curs escolar 2022-2023. 
 
El Dante Zabaleta pregunta si es convocarà un nou Consell Escolar Municipal per aprovar 
el calendari pel curs 2022-2023.  
 
La Isabel Carbó comenta que l’escola Puig d’Arques, en data 22 d’abril de 2022, es celebra 
la quinzena final de la lliga de glosa i que tots els assistents d’aquest Consell Escolar 
Municipal estant convidats a assistir a aquesta activitat. 
 
La Cristina Canyet convida a tots els assistents d’aquest Consell Escolar Municipal a 
assistir a alguna de les activitats que es realitzen fins diumenge, ja que es celebra la 
setmana de la música. 
 
La Nerta Cervera comenta que s’hauria de buscar la manera d’organitzar amb les 
AMPA/AFA dels centres escolars als dies per celebrar la festa de final de curs 2022-2023, 
ja que l’ajuntament de Cassà de la Selva no disposa del material suficient per portar a 
terme la celebració de la festa de final de curs ni d’un polivalent, en cas de pluja, per tots 
els centres educatius durant el dia 17 de juny de 2022.   
 
La Nerta Cervera continua comentant que enviarà un correu a  les AMPA/AFA dels centres 
escolars fent una proposta de dates (3, 10, 17 i 22 de juny) per tal que tots els centres 
educatius puguin disposar de material suficient i del polivalent, en cas de pluja.  
 
El Dante Zabaleta proposa que els directors dels centres educatius es reuneixin per a 
arribar a un acord sobre les dates atès que els quatre centres educatius volen celebrar al 
mateix dia, en data 17 de juny de 2022, la festa final de curs 2022-2023.  
 



  

  

El Robert Mundet comunica que també és partidari que els directors dels centres educatius 
decideixin les dates per la festa final de curs 2022-2023 i que, una vegada pressa la 
decisió es faci arribar a l’ajuntament per tal de resoldre aquesta qüestió, tenint en compte 
que el juny es celebra la festa major i que, per tant, no es disposarà de tot el personal de 
l’ajuntament per tenir desmuntat i muntat un escenari en 24h.  
 

16. TORN OBERT DE PARAULES  
 
La Sílvia Martí afegeix que Cassanet s’ha posat en contacte amb l’ajuntament per a què es 
faci arribar en els centres educatius la proposta d’alguna xerrada per tal d’explicar aquesta 
feina de consciència. Continua afegint que si algun centre educatiu està interessat es pot 
posar en contacte directament amb Cassanet o des de l’àrea de Medi Ambient de 
l’ajuntament de Cassà de la Selva. 
 

17. PRECS I PREGUNTES 
 
Cap comentari. 

 
Sense més a tractar s’aixeca la sessió a les 21:00h 

 


