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

Aprovada. Cap comentari. 

 

ACTA CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL CURS 2021-2022 

Data: 28.06.2022                                                               Lloc: virtual 

Inici de la reunió: 19:00h                                                 Final de la reunió: 20.12h 



 

 

2. APROVACIÓ CALENDARI ESCOLAR CURS 2022-2023 

 

La Nerta Cervera comenta que el calendari escolar del curs escolar 2022-2023 són les 

dates que van acordar les direccions dels centres escolars de Cassà de la Selva, 

tenint en compte l’ORDRE EDU/113/2022 del Departament d’Educació.  

 

El segon cicle d’educació infantil i primària inicia el curs escolar el dia 5 de setembre 

de 2022 i finalitza el 22 de juny de 2023, d’una banda, i l’Educació Secundària 

Obligatòria (ESO) i el batxillerat inicien el curs escolar el dia 7 de setembre de 2022 i 

finalitzen el 20 de juny de 2023, de l’altra. 

 

En aquesta línia, cal tenir en compte les dates relatives a vacances i dies festius, tant 

locals com de lliure elecció, i són les següents: 

− Vacances de Nadal: del 22 desembre al 8 de gener (ambdós inclosos). 
 

− Vacances de Setmana Santa:  del 3 al 10 d’abril (ambdós inclosos). 
 

− Festa local:  el 5 i el 6 de juny. 
 

− Dies de lliure disposició: el 31 octubre, el 9 desembre, el 17 febrer i el 2 de 

maig. 

La Nerta Cervera sotmet a votació el calendari escolar pel curs 2022-2023 i, sense cap 

votació en contra, el Consell Escolar Municipal ho aprova. 

3. LLIBRET DE FORMACIÓ MUNICIPAL CURS 2022-2023 

 

La Sílvia Martí exposa que el llibret de formació municipal pel curs 2022-2023 arribarà 

als domicilis de Cassà de la Selva durant el mes de juliol de 2022. En aquest llibret es 

recull tota la formació de les diferents àrees de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 

La Sílvia Martí continua exposant que la resposta és positiva i que, per tant, es 

continua apostant per a oferir la formació corresponent de la mateixa manera que els 

darrers anys. 

 

4. CESSIONS D’ESPAIS I MATERIALS  

 

La Nerta Cervera comenta que l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva 

està tramitant l’aprovació d’una nova ordenança relativa a la cessió d’instal·lacions 

dels centres educatius de titularitat municipal de Cassà de la Selva. Concretament, 

aquestes instal·lacions són l’escola Puig d’Arques i la Llar d’Infants Taps, juntament 

amb el CREC que forma part de la última. 

 

La Nerta Cervera continua comentant que la petició de la cessió d’alguna d’aquestes 

instal·lacions s’haurà de portar a terme d’acord amb la normativa de la corresponent 

ordenança. En aquest sentit, l’ordenança disposa que s’haurà d’emplenar la sol·licitud 



 

específica per a poder sol·licitar la cessió dels edificis de centres educatius de 

titularitat municipal, així com el material municipal corresponent per a l’acte a celebrar. 

En aquest sentit, l’ordenança i la sol·licitud es penjarà en breu a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 

En definitiva, a l’hora de sol·licitar la cessió d’un centre educatiu i/o del material 

municipal a l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva, l’interessat haurà 

de saber distingir entre la sol·licitud específica de l’ordenança relativa a la cessió 

d’edificis de centres educatius de titularitat municipal (escola Puig d’Arques, Llar 

d’Infants Taps i el CREC) i la sol·licitud genèrica per sol·licitar material (escola Aldric,  

INS Cassà i La Salle). 

 

5. FESTES FINAL DE CURS 2022-2023 

 

La Sílvia Martí comenta que els quatre centres escolars de Cassà de la Selva han 

tingut la intenció de celebrar el festival final de curs 2021-2022 al mateix 16 de juny. A 

nivell d’infraestructures i logística no ha sigut possible portar a terme aquest acte al 

mateix dia en tots els centres escolars sol·licitants. La Sílvia Martí agraeix a la Isabel 

Carbó de canviar la data per a la celebració del festival final de curs al dia 22 de juny. 

 

La Sílvia proposa unes possibles dates pel festival final de curs 2022-2023 a fi que tots 

els centres escolars es distribueixin per portar a terme la celebració i, d’aquesta 

manera, disposin tots ells del material municipal que sol·liciten. En cas de sol·licitar 

material municipal, la Sílvia Martí posa com a condició que únicament dos centres 

escolars puguin celebrar el festival final de curs 2022-2023 al mateix dia. Les dates 

proposades per la regidora d’educació són: el 9 de juny, el 16 de juny i el 22 de juny. 

 

L’Alba Abulí valora els festivals finals de curs d’aquest any positivament. Comenta que 

l’únic problema que va patir l’escola Aldric aquest any va ser la disponibilitat d’un 

escenari per a la celebració del mateix. No obstant, l’Alba Abulí confirma que en els 

posteriors festivals finals de curs no sol·licitarà un escenari municipal atès que l’escola 

conclou positivament la celebració de l’acte sense escenari (alumnes i familiars més 

ben espaiats i repartits). Per altra banda, l’Alba Abulí considera que el material 

municipal de taules i cadires, tenint en compte la col·laboració d’altres ajuntaments, 

s’ha solucionat correctament. I, per tant, l’Alba Abulí exposa no limitar a les direccions 

dels centres educatius a escollir una data proposada per la regidora d’educació, atès 

que l’objectiu és portar a terme la celebració el més tard possible del curs escolar. 

 

La Silvia Martí respon que les dates proposades pel festival final de curs 2022-2023 sí 

podran coincidir, sempre i quan les direccions dels centres escolars s’avinguin amb el 

repartiment del material municipal que disposa l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 

La Nerta Cervera afegeix que l’àrea d’educació ha patit forces complicacions amb la 

cessió de material municipal pels festivals finals de curs dels centres educatius de 

Cassà de la Selva, atès que l’ajuntament no disposa del gran volum de material 



 

sol·licitat pels centres educatius i, per aquesta raó, demana a les direccions dels 

centres educatius el repartiment de dates per la celebració del festival final de curs 

2022-2023. La Mª Àngels Mir també afegeix que dita celebració coincideix per igual a 

altres municipis i que, per tant, la cessió de material municipal d’altres ajuntament per 

tal de disposar de tot el material municipal sol·licitat a Cassà de la Selva resulta 

complicada. També s’insisteix que a part de la dificultat del material, també hi ha 

manca de recursos humans per gestionar tota la feina tenint en compte que són mesos 

de molta activitats (Fira del Tap, Festa Major, festes de final de curs, etc.). 

 

6. PASSAPORT EDUNAUTA  

 

La Sílvia Martí comenta que es va celebrar a principis de juny la festa de graduació del 

Passaport Edunauta i que l’acte es valora positivament. 

 

La Sílvia Martí comunica que no serà possible reunir-se amb els tutors/es de 3r i 4t de 

primària dels tres centres educatius abans que es convoqui el primer Consell Escolar 

Municipal del curs 2022-2023. És per aquesta raó, que la reunió es posposa al 

setembre amb l’objectiu de tenir present la opinió i la valoració dels tutors/es en relació 

a aquest projecte.  

 

La Nerta Cervera exposa que un cop tingui els resultats del qüestionari, facilitat per la 

coordinació del Passaport Edunauta de Catalunya, l’àrea d’educació de Cassà de la 

Selva informarà d’aquest resultats, tant a nivell de comunitat autònoma com a nivell 

municipal. 

 

La Nerta Cervera continua exposant les estadístiques del Passaport Edunauta del curs 

escolar 2021-2022, i són les següents: 

 

        

  ALDRIC PA LA SALLE 

ALUMNES 3R 53 50 53 

PARTICIPANTS 53 7 50 

ALUMNES 4T 44 48 51 

PARTICIPANTS 42 13 16 

OR 44 6 52 

PLATA 32 6 7 

BRONZE 19 8 7 

PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ 97,94% 20,41% 63,46% 

 

La Nerta Cervera analitza els resultats obtinguts i considera que la participació de 

l’alumnat en relació a cada centre educatiu varia considerablement. Comenta que l’èxit 

d’aquest projecte és considerar-lo com una eina més dins del centre educatiu, i posar-

hi més èmfasi en les classes de tutoria. És la manera d’arribar a tot l’alumnat. 

 

 

 



 

 

 

7. CONSELL D’INFANTS MUNICIPAL  

 

La Sílvia Martí comenta que el Consell d’Infants Municipal va venir a fer les propostes 

oportunes al Ple durant el mes d’abril. Les propostes que va fer el Consell d’Infants 

Municipal són les següents: 

 

−  Cinema per a infants de 10 a 14 anys: programació de pel·lícules per infants i 

joves de 10 a 14 anys. Des de l’Ajuntament s’ha parlat amb el Cineclub Vuitimig i per 

aquest estiu ja han programat algunes pel·lícules per aquesta franja d’edat.    

 

− Mural art urbà: portar a terme un moral d’art urbà en alguna zona del poble que 

sigui suficientment visible per impulsar les arts plàstiques i visuals. Cal consultar 

pressupostos de diferents il·lustradors per tal de poder tirar endavant aquesta 

proposta. I, per tant, es tirarà endavant de cares al curs 2022-2023 amb els infants de 

6è de primària dels centres educatius de Cassà de la Selva.  

 

− Trobades a l’espai Jove l’Escorxador: organitzar algun espai de trobada a 

l’espai Jove l’Escorxador amb la finalitat de portar a terme algun joc pensat per la seva 

franja d’edat. Aquesta proposta s’iniciarà de cares el curs escolar vinent atès que cal 

organitzar cada quan es podrien fer aquestes trobades.  

 

− Biblionius: ja es va proposar aquest projecte en els pressupostos participatius i, 

per tant, es tira endavant. 

 

La Sílvia Marti finalitza agraint als centres educatius per a la participació i implicació de 

l’alumnat que forma part del Consell d’infants Municipal.  

 

8. PROJECTE ESCOLA OBERTA  

 

La Nerta Cervera comenta que el total de places ofertades pel curs 2022-2023 per part 

de diverses empreses i l’Ajuntament de Cassà de la Selva pel projecte escola oberta 

són 15-16 places. A dia d’avui, ja s’han assignat 5 alumnes en alguna empresa o en 

alguna àrea de l’ajuntament. Continua comentant que de cares el setembre s’acabaran 

d’assignar l’alumnat restant. 

 

La Carme Castelló exposa que aquest curs escolar s’ha pogut portar en normalitat 

l’estada de l’empresa en relació a cursos passats. Considera que s’hauria de tornar 

obrir el ventall d’empreses del sector privat, atès que la pandèmia va reduir l’oferta de 

places d’aquest sector. La Carme Castelló proposa cercar empreses atractives per 

l’alumnat atès que seria més senzill cobrir la demanda.  

 

 

 



 

 

9. CONNECTA’T 

 

El projecte Connecta't és un servei d'atenció als alumnes d'ESO expulsats dels centres 

educatius de Cassà de la Selva que imparteixen ESO (Institut de Cassà i La Salle). 

 

La Nerta Cervera comenta que aquest curs escolar s’han atès 44 alumnes al llarg del 

curs escolar. L’assistència de l’alumnat es valora molt positivament, atès que es 

considera un recurs efectiu per treballar tant la part acadèmica, emocional i 

d’orientació de l’alumnat. Continua comentant que la formadora del projecte demana 

que de cares al curs que ve, l’alumnat que es derivi a aquest recurs ha de portar 

suficient feina per treballar.  

 

La Nerta Cervera conclou que el curs escolar 2022-2023 es continuarà oferint aquest 

servei, utilitzant probablement el mateix sistema que els cursos anteriors.  

 

10. ESPAI D’ESTUDI PER ALUMNES D’ESO  

 

La Sílvia Martí comenta que l’espai d’estudi per alumnes d’ESO, de cares el curs 

escolar 2022-2023, es prioritzarà l’alumnat que assisteixi a les dues sessions 

setmanals.  

 

La Nerta Cervera afegeix que aquest curs escolar l’àrea d’educació ha sigut benèvol 

amb l’assistència de l’alumnat. Tenint en compte que es tracta d’un servei on es 

contempla llista d’espera, es prioritzarà aquell alumnat que estigui disposat a assistir 

els dos dies setmanals.  

 

11. FORMACIÓ POSTOBLIGATÒRIA 

 

La Sílvia Martí exposa que s’obre el termini d’inscripcions dels cursos de formació 

postobligatòria el dijous 1 de setembre de 2022. La inscripció s’haurà de venir a 

formalitzar a l’àrea d’educació de l’Ajuntament de Cassà de la Selva. 

 

12. PFI AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS  

 

La Sílvia Martí comenta que els 17 alumnes inscrits en el curs escolar 2021-2022, 

s’han certificat 11 i, per tant, aquests ja tenen la possibilitat de cursar un cicle formatiu 

de grau mitjà. Continua comentant que el curs escolar 2022-2023 s’han formalitzat 24 

preinscripcions de 17 places ofertades. 

 

La Nerta Cervera exposa que aquest curs escolar es va començar a treballar projectes 

a nivell de municipi, on s’han portat a terme a l’escola Puig d’Arques, a la Llar d’infants 

Taps, etc. La idea pel curs vinent és continuar aquest projecte i, per tant, si els centres 

educatius creuen oportuna alguna millora que es posi en contacte amb la tècnica 

d’educació. 



 

 

13. CREC  

 

La Sílvia Martí comenta que el setembre està prevista una reunió a fi d’adjudicar quins 

són els alumnes que estant interessats en aquest servei. Encara cal concretar quan es 

convocarà la reunió, atès que l’horari dels centres educatius s’ha avançat unes 

setmanes i cal organitzar-se amb el professorat. 

 

La Nerta Cervera comenta que, a causa de les obres de Can Trinxeria, el curs 2022-

2023 s’han d’oferir molts serveis a les instal·lacions del CREC i, per tant, s’han de 

reduir el nombre de places per a aquest servei atès que no disposem del mateix espai 

material. Es redueix de 20 places a 16, pel que fa a l’alumnat d’ESO i cicle inicial de 

primària El nombre de places per l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior continua 

essent al mateix que el curs anterior, 20 places. 

 

El Martí Vallès pregunta si es realitza alguna activitat amb l’alumnat del CREC durant 

el mes de juliol. La Sílvia Martí contesta que actualment no es porta a terme cap 

activitat durant el mes de juliol perquè ja hi ha prou oferta d’activitats d’estiu. També 

comenta que l’any 2020, arran de la pandèmica, es va oferir un suport educatiu 

puntual durant l’estiu.   

 

14. SERVEI MUNICIPAL DE LOGOPÈDIA  

 

La Nerta Cervera comenta que el servei municipal de logopèdia del curs escolar 2022-

2023 es realitzarà a través de petits grups. Actualment, el servei es prestava de forma 

individualitzada per motius de pandèmia, i de cares el curs vinent es realitzaran petits 

grups i no mitges classes com cursos anteriors. L’objectiu consisteix en aconseguir un 

major rendiment de l’alumnat i, per aquesta raó, s’ha considerat oportú donar el servei 

de logopeda en petits grups i no mitges classes.  

 

15. SUBVENCIONS NOMINATIVES 2022 

 

La Nerta Cervera comenta que, a dia d’avui, cap AMPA/AFA dels centres educatius ha 

sol·licitat la subvenció nominativa 2022. Continua comentant que les AMPA/AFA dels 

centres educatius iniciïn, com a màxim, la tramitació a principis de setembre atès que 

el seu procediment és llarg i complex. Recalca que abans d’enviar la sol·licitud de 

subvenció que es contacti amb l’àrea d’educació per tal d’entrar la sol·licitud sense 

errors. 

 

La Nerta Cervera continua comentant que les AMPA/AFA dels centres educatius no 

podran sol·licitar una subvenció si, prèviament, no es tanca positivament la subvenció 

de l’any anterior. A data d’avui, totes les subvencions es troben resoltes i, únicament, 

queda per tancar una subvenció d’una AMPA/AFA de l’any 2021. 

 

 



 

 

16. TORN DE PARAULA DELS CENTRES EDUCATIUS  

 

La Sílvia Martí exposa que l’àrea d’educació s’haurà de reunir amb les direccions dels 

centres educatius el 12 de juliol a les 9h a fi de portar a terme el tancament del curs i 

donar lloc a noves propostes pel curs escolar 2022-2023. Continua exposant que 

l’àrea d’educació està enviant qüestionaris de valoració dels diferents serveis 

educatius amb l’objectiu de tenir present si cal millorar algun aspecte formatiu. A més, 

comenta que la Llar d’Infants Taps tindrà un nou horari pel curs escolar 2022-2023 en 

el qual el servei d’infants serà de 8 a 17:30h per tal d’ajustar-se més a les necessitats 

familiars. Per ultimar, la Sílvia Martí exposa que en aquest Consell Escolar Municipal 

es tenia programat acomiadar a l’Alba Abulí per jubilació i agrair-li tota la feina 

realitzada durant tots aquests anys, però per causes personals de la persona que 

agafava el càrrec de directora, l’Alba continuarà en aquest càrrec durant el curs vinent. 

 

L’Alba Abulí comenta que per les direccions dels centres educatius ha resultat ser un 

any molt complicat logísticament, sobretot,  a nivell sanitari. Continua comentant que la 

seva idea era jubilar-se el 31 d’agost, però no ha pogut ser atès que la persona que 

havia d’agafar la direcció de l’escola Aldric està de baixa. L’Alba Abulí comenta que ha 

renunciat a la seva jubilació voluntària durant un curs més, a l’espera que la persona 

que havia d’agafar la direcció es reincorpori.  

 

El Martí Vallès agraeix a l’Alba Abulí la seva valentia en prendre aquesta decisió i 

continuar un any més com a directora del centre escolar. El Martí Vallès continua per 

preguntar a la Sílvia Martí si les enquestes de valoració només es reparteixen a les 

famílies de la Llar d’Infants Taps o a totes els centres educatius de Cassà de la Selva. 

La Sílvia Martí respon que les enquestes de valoració estant destinades a les famílies 

de la Llar d’Infants i als cursos de formació municipal que gestiona l’àrea d’educació. 

 

El Dante Zabaleta comenta que les direccions dels centres educatius ha resultat ser un 

any molt complicat, en consonància amb l’opinió de l’Alba Abulí. Les diverses 

contradiccions del Departament d’Educació ha ocasionat moments crítics per a 

l’escola, sobretot durant el mes de gener i el mes de febrer. Dit això, en Dante 

Zabaleta comenta que La Salle ha aconseguit novament el certificat com escola 

multilingüe. Continua dient que La Salle amplia el projecte d’aprenentatge, instaurat 

l’any passat en els cursos d’infantil i en 1r, 2n i 3r de primària, fins els cursos de 4t, 5è i 

6è de primària. A més, comenta que La Salle celebra un homenatge a aquell 

professorat que l’any passat es va jubilar però que per motius de pandèmia no es van 

poder acomiadar correctament. Per ultimar, en Dante Zabaleta agraeix a l’Alba Abulí la 

seva professionalitat, així com la seva vocació docent. 

 

La Isabel Carbó es suma a l’agraïment dedicat a l’Alba Abulí per la seva dedicació i 

vocació docent. Continua comentant que l’escola Puig d’Arques va iniciar l’any passat 

el projecte “apadrinem el nostre patrimoni” i considera que està molt ubicat a 

l’educació 360º. Valora positivament portar a terme projectes conjunts amb els altres 



 

centres educatius de Cassà de la Selva i impulsar d’aquesta manera l’educació 360º. 

La Isabel Carbó exposa que ha sigut un curs escolar molt complicat per l’alumnat i, a 

nivell emocional i psicològic, se’ls hi ha notat considerablement. Continua exposant 

que l’alumnat, sobretot de 5è i 6è de primària, ha estat molt encrespat en relació a les 

xarxes socials. Per aquest motiu, la Isabel Carbó proposa poder treballar aquest 

aspecte, juntament amb els altres centres educatius i l’Ajuntament de Cassà de la 

Selva, de cares el curs escolar 2022-2023. Finalment, la Isabel Carbó comenta que 

aquest any s’han formalitzat un nombre molt elevat de matricules vives i que, això, 

comporta un procés d’adaptació que ha provocat un cert absentisme per part de 

l’alumnat. 

 

El Dante Zabaleta afegeix que seria oportú reinventar-nos amb el disseny dels terres 

dels centres escolars per tal de poder impartir adequadament classe i no patir tant les 

temperatures d’aquest canvi climàtic. 

 

La Carme Castelló posa èmfasi al tema de l’alumnat. Considera que la direcció del 

centre escolar no ha sigut realment conscient del que ha suposat la pandèmia en 

relació a l’addicció de les pantalles digitals per part de l’alumnat. La Carme Castelló 

comenta que també li agradaria posar èmfasi al tema de l’absentisme amb l’objectiu de 

trobar alguna actuació conjunta, com podria ser un acord municipal que repercutís en 

forma de sanció o mediació a les famílies, atès que cada vegada s’accentua més 

aquest aspecte en el centre escolar. 

 

Tant la Isabel Carbó com la Sílvia Martí comparteixen amb la Carme Castelló que cada 

vegada més es troben en casos d’absentisme i que, seria oportuna una reunió amb la 

regidoria de serveis socials i l’àrea d’educació per tal de trobar una eina o mitjà per 

reconduir aquesta situació. 

 

La Carme Castelló continua comentant que l’INS Cassà ja fa uns anys que van iniciar 

el projecte “Internet segura de tu a tu”, que consisteix en un programa de mediació per 

aquells casos de bullying, assetjament i ciberassetjament. També comenta que la 

problemàtica de les xarxes socials cada vegada s’accentua més i, el centre escolar ha 

decidit sol·licitar el programa “aquí prou bullying” impulsat pel Departament d’Educació 

i, se’ls hi ha aprovat. Per tant, de cares el curs escolar 2022-2023 es disposarà 

d’aquest nou recurs per tal que tot el claustre s’aboqui en aquesta problemàtica. 

 

La Carme Castelló exposa que l’INS Cassà també es troba amb la problemàtica dels 

telèfons mòbils i les addicions de les pantalles digitals, i s’està buscant algun recurs 

per tal de reconduir aquest fet.  Per ultimar, la Carme Castelló agraeix a l’Alba Abulí la 

intenció d’allargar la seva vida professional de forma voluntària. 

 

17. TORN OBERT DE PARAULES  

 

El Robert Mundet comenta que ha sigut un curs escolar molt complicat i difícil, tant 

pels centres educatius com per l’Ajuntament de Cassà de la Selva. Continua 



 

comentant que aquesta dificultat s’ha reflectit a l’alumnat amb les diverses 

problemàtiques (absentisme, pantalles digitals, telèfons mòbils, xarxes socials, etc.) 

que s’han anat analitzant en aquest Consell Escolar Municipal, arran de la pandèmia. 

Caldrà trobar les eines necessàries per tal de solucionar aquestes problemàtiques dins 

de les aules dels centres educatius, i aquest serà el nostre objectiu pel curs escolar 

2022-2023. 

El Robert Mundet, finalment, agraeix a l’Alba Abulí la seva vocació docent atès que 

troba d’admirar que un company de feina prengui aquesta decisió per tal de superar 

aquesta adversitat. 

 

18. PRECS I PREGUNTES 

Cap comentari. 

 

Sense més assumpte a tractar s’aixeca la sessió a les 20.12 h. 
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