
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Ensenyament 

 
ACTA DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 

Núm.           2/2017 
Dia:             23 de novembre de 2017 
Hora:          18 hores 
Lloc:            Casal Piferrer 
Caràcter:    Ordinari 
 
Assistència: 

 

Mª Lluïsa Ruhí Presidenta i Regidora d'Educació 

Albert Obiols Director Institut Jaume Almera 

Manel Leon Representant Mestres Jaume Almera 

Núria Cano Representant Mestres Francesc Macià 

Olga Álvarez Representant pares i mares dels alumnes 

Yolanda Representant mestres La Immaculada 

Rosa Mª Planas Cudiñach Representant titularitat La Immaculada 

Mireia Vergés Representant pares i mares La Immaculada 

Carme Carmona Roca  Representant PAS La Immaculada 

Albert Górriz Representant mestres Sant Jordi 

Adriana Saborit Sancliment Directora Can Roura, Tècnic Educació i secretària 

Mar Cortijo Educadora Llar d’Infants Can Roura 

Paula Lloret Representant ARA 

Mª Ángels Bosch Representant  PSC 

Xavier Garrigós Roca Representant PDeCAT 
 
S’excusen: 

Esperança Carmona Representant Pas Jaume Almera 

Joana Gabañach Representant alumnes Jaume Almera 

Anna Ramón Representant pares i mare Jaume Almera 

Joan Vilaseca Canals Director Francesc Macià 

Ma. del Pino Alonso Ortega Representant de la titularitat Sant Jordi 

Gemma Ramírez Representant PAS Sant Jordi 

Maria Tonijuan Representant alumnes Sant Jordi 

Mariona Artigas Representant alumnes Sant Jordi 

Nahum Solà Representant pares i mares Sant Jordi 

Dimas Fàbregas Director La Immaculada 

Amina Aamiyar Representant pares i mares Can Roura 

Xaro Mariscal Directora Da-Vinci 

Teia Álvarez Representant CUP 

Gemma M. Martín-Moreno Representant PP 
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Ordre del dia 

 

Abans de tot, la Mª Lluïsa Ruhí dona la benvinguda als assistents i comenta que ha 

estat un inici de curs atípic degut a la situació política del moment. Que ha convocat el 

Consell Escolar per que fa falta un punt de trobada tot i que s’ha estat en contacte amb 

totes les escoles del municipi. 

 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

No es va aprovar, ens varem saltar aquest punt 

 

2. Matrícules curs 2017-2018 

 

 CAN ROURA FRANCESC 

MACIA 

JAUME 

ALMERA 

SANT JORDI LA 

IMMACULADA 

P0  LL 9     

P1 LL 42     

P2 LL 41     

P3 EI  46  22 26 

P4 EI  36        17 26 

P5 EI  39  24 16 

1er. EP  56  25 27 

2on. EP  52  27 25 

3er. EP  69  22 28 

4art. EP  51  25 26 

5è EP  48  19 24 

6è EP  64  25 25 

1er. ESO   83 30  

2on. ESO   87 25  

3er. ESO   93 (4) 32  

4art. ESO   88 26  

1er. BAT   64   

2on. BAT   60   

TOTAL 1.569 92 461 475 319 222 

 

3. Jornada de Portes Obertes a les escoles 

Jaume Almera: Diumenge 18 de febrer 

Francesc Macià: Dissabte 17 de febrer 

La Immaculada: Dissabte 3 de març 

Sant Jordi: Així que ho sàpiga ho notificaran 
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Can Roura: Segurament, dissabte 21 d’abril d’11 a 13h. 

 

4. Viu el Parc 

Fins el curs passat, en Josep Cusidó tramitava la subvenció “Coneguem els nostres 

Parcs”. En Josep es va jubilar pel gener i l’Adriana va entomar aquesta subvenció. Es 

van fer els tràmits pertinents  per portar a terme l’activitat i la seva justificació a la 

Diputació. Per tot un seguit de contratemps, la subvenció pel curs 2017-2018, no es va 

demanar a temps  i per això se us va comunicar que no es faria l’activitat. A totsd us va 

saber molt de greu pq. Era un activitat molt maca però mica ens heu fet saber que 

aquest últim any no va anar bé del tot. Val la pena demanar-la pel curs que ve?? 

Les escoles comenten que l’activitat sí que val la pena sempre que estigui ben 

programada. És veritat que aquest últim any ha estat fluixa 

 

Al mateix temps buscàvem l’activitat “Viu el Parc” i no la vam trobar cosa que ens va 

fer pensar que anaven lligades totes dues. 

En Joan Vilaseca va reenviar un correu on els notificaven les dates d’aquesta activitat i 

l’Adriana si va posar en contacte immediatament. 

Aquesta és una activitat dirigida a 5è. de Primària i la demanen les pròpies escoles de 

l’1 al 30 de setembre. Un cop s’ha fet la demanda la Diputació es posa en contacte per 

notificar-los els dies. 

Al igual que a l’altre subvenció, l’Ajuntament finança els autocars. 

 

En Joan Vilaseca via wassap diu que qui l’ha informat ha estat l’Ajuntament. 

L’Adriana comenta que ell li va enviar un correu electrònic i que va ser quan es va 

posar en contacte amb els responsables de “Viu el Parc” 

 

Les escoles diu que no en saben res, que normalment se’ls truca per confirmar-los les 

dates que es no demanen res. 

 

L’Adriana diu que ho preguntarà 

 

5. Sobrevinguts 

- Jornades esportives.- Es realitzen tres cops l’any. Es va tenir una reunió amb els 

professors de gimnàstica de les tres escoles. 

- Sardanes: Ballada i la Cobla a La Massa.- Tot i que aquest curs ha desaparegut 

el Sardatic com a projecte, Vilassar de Dalt s’ha compromès a realitzar La Cobla 

a la Massa que segurament serà el 13 de febrer i la Ballada a la Plaça de la Vila 

durant l’Aplec de la sardana. 
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- Dia per l’eradicació de la Violència de Gènere.- Entre d’altres propostes, 

divendres a plaça es faran diverses activitats que les portaran a terme nois i 

noies de 3er. , 4art. d’ESO de l’Institut Jaume Almera i l’IE Sant Jordi  i 1er. de 

BAT. de l’Institut Jaume Almera. S’ha adreçat a secundària però totes les 

escoles hi estan convidades. 

- Biblioteca.- La Mª Lluïsa per part de la Biblioteca, comunica que està oberta a 

propostes i col.laboracions, s’ha convertit en un centre cultura molt important 

del municipi. 

- L’Albert Obiols, comenta que a la reunió de directors d’Institut, la directora de 

l’institut de Teià els va explicar una activitat que li va semblar molt interessant. 

L’ajuntament té contractat un tècnic d’inserció social que fa dinamitzacions als 

alumnes a l’hora del pati. Ha tingut una resposta molt positiva per part de 

l’alumnat, els nois i noies han aparcat els mòbils. 

També serveix per detectar possibles casos d’aïllament. 

S’ha parlat dels diferents jocs del nens/es, nois/es al pati i, on feien pati les 

escoles. 

L’Adriana comenta que,a un altre nivell, des de que la llar d’infants ha canviat el 

concepte pati pel de jardí i s’ha remodelat, els joc dels infants ha canviat 

moltíssim. 

La Núria i l’Olga del Francesc Macià comenten que ells tenen una comissió de 

patis i una comissió verda per poder fer una remodelació. 

La Mª Lluïsa pregunta a quina edat es comença a utilitzar el mòbil. Tothom 

coincideix que la majoria ho fan al canvi d’etapa, 1er. ESO però que cada 

vegada s’anticipa, ara per ara els de 6è. ja el comencen a fer servir. 

 

S’aixeca la sessió a les 19h. 

 
 
 


