
 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Ensenyament 

 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 19 de maig de 2016 
 
Núm.           1/2016 
Dia:             19 de maig de 2016 
Hora:          17’30 hores 
Lloc:            Casal Piferrer 
Caràcter:    Ordinari 
 
Hi assisteixen 
 
Mª Lluïsa Ruhí Planas Presidenta i Regidora d'Educació 
Albert Obiols Director Institut Jaume Almera 
Joan Vilaseca i Canals  Director Francesc Macià 
Dimas Fàbregas Representant mestres La Immaculada 
Rosa Mª Planas  Representant titularitat La Immaculada 
Cristina Fita Representant pares i mares La Immaculada 
Albert Górriz Director Sant Jordi 
Jordi Rosés Representant Mestres Sant Jordi 
Clara Roca Representant de la titularitat Sant Jordi 
Mamen Godes Representant pares i mares Sant Jordi 
Anna Saura Representant PAS Sant Jordi 
Judit Chulià Aguilar Representant alumnes Sant Jordi 
Nora Benlekhal Ramos Representant alumnes Sant Jordi 
Adriana Saborit Sancliment Directora Can Roura, Tècnic Educació i secretària 
Montserrat Mestres Cusell Representant Educadores Can Roura 
Xavier Ferreras Representant pares i mares Can Roura 
Esther Mira Petits i grans 
Paula Lloret Representant ARA 
Xavier Garrigós Representant CIU 
Mª Àngels Bosch Representant PSC 

 
S’excusen 
Carles Ramirez Pol Representant Mestres Jaume Almera 
Mª Rosa Estebanell Representant pares i mare Jaume Almera 
Soledad Hernández García Representant Pas Jaume Almera 
Laia Sola Representant alumnes Jaume Almera 
Eva Martínez Carrasco Representant Mestres Francesc Macià 
Montserrat Cardona Representant AMPA Francesc  Macià 
Carme Carmona Representant PAS La Immaculada 
Charo Mariscal Pablos Directora Da-Vinci 
Teia Álvarez Representant CUP 
Gemma M. Martín-Moreno Representant PP 
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Ordre del dia 
 

1. Aprovació de l’acta anterior 
 

En Dimas fa una puntualització sobre l’acta anterior: en el punt 6, Xerrades / Tallers de 
l’Associació Contra el Càncer de Vilassar de Dalt, diu que l’escola no té res en contra 
l’associació si no que a vegades no poden col.laborar se’ls proposen activitats que no 
tenen res a veure amb el que estan treballant.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

2. Preinscripció 2016-2017 
 
 Can Roura Francesc 

Macià 
Jaume 
Almera 

La 
Immaculada 

Sant Jordi 

P0 8     

P1 31     

P2 60     

P3  35  26 17 

P4      

P5  1   2 

1er. Primària  3  2 1 

2on. Primària  1   1 

3er. Primària  5  1 2 

4art. Primària  1  2 1 

5è. Primària  1  5 4 

6è. Primària     1 

1er. ESO   84  6 

2on. ESO   2  3 

3er. ESO   5  3 

4art. ESO   4  1 

1er. BAT      

2on. BAT      

 
Es comenta que la preinscripció ha anat força repartida. 
La Mª Àngels pregunta si les ràtios han quedat molt plenes. L’Albert Obiols 
contesta que a l’Institut quedaran classes de 30/32 alumnes, ja que a 3er. ESO els 
han dit que ampliaran un grup. 
Sant Jordi, tot i tenir 17 infants matriculats per P·3, no perdran el concert. 
La Mª Lluïsa comenta la baixada de la natalitat, si fa cinc o sis any hi havia una 
natalitat d’uns 100 infants més o menys, va baixar fins als 80 fa dos o tres anys i, 
fins els 60 nascuts al 2015. És una davallada generalitzada. 
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3. “Us responsable d’Internet” a càrrec dels Mossos d’Esquadra 
 

Segons una demanda realitzada per famílies del poble, l’Ajuntament es va posar en 
contacte amb els Mossos d’Esquadra per tal de poder realitzar diverses accions  sobre 
l’ús d’internet. 
Els mossos han vingut a fer-nos diferents propostes, així com també ens fan saber que 
ens poden parlar de diferents temàtiques 

- Us responsable d’internet.-Xerrada oberta a tot el poble durant el mes de juny. 
S’acorda fer aquesta xerrada el 8 de juny a les 20h. a l’Estrella. 
Es farà la màxima difusió possible des de l’Ajuntament. Es demanarà a 
comunicació que en facin el cartell i es distribuirà per tots els centres educatius. 

- Xerrada als / les alumnes.- Conscienciar dels riscos. 
- Actuacions a cada centre.- Resolució de conflictes.- Tallers de formació a 3er. 

ESO  i ells faran de formadors a 1er. ESO i fins i tot a 5è i 6è de primària. E 
sessions a 8 ó 10 persones voluntàries de 3r. ESO 

- Tallers RolPlay.- 3er. I 4art. ESO 
- Tallers.- Odi i discriminació.- l’escola fa dues sessions i els mossos en fan una 

tercera 
- Titelles.- per cicle inicial 
- Mossos per un dia.- a 6è. De primària. Quatre sessions al centre i, ensenyen a 

fer de policies: Situacions assistencials, de mediació, resolució de conflictes. 
Amb vestuari inclos. 

 
4. Projecte TREVA: Finançament, horaris i assistència 
 

La Paula ens explica breument en què consisteix i ens lliure la informació, amb el 
programa, durada i finançament 
 
            5. Drogodependències: L’aventura de la Vida; Órdago 

 
Es comenta que des de Fundesplai, ofereixen diferents tallers de prevenció de 
Drogodependències. Es comenta també que les escoles de Primària havien fet el 
projecte, l’Aventura de la Vida però que l’havien deixat de fer per que era molt 
repetitiu. 
La Mª Lluïsa comenta que es podria començar a fer tallers per secundària, amb el 
projecte Órdago. Acordem tenir una reunió amb Fundesplai, Els directors de l’Institut i 
Sant Jordi i l’Ajuntament per poder tirar-lo endavant. La reunió es proposarà per un 
dijous al matí. 
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6. Competir en valors 
 

Es lliura als assistents la informació sobre el projecte i la Mª Àngels l’explica breument. 
Es comenta que des de les escoles ja es treballen els valors fins i tot es celebren les 
jornades esportives on hi participen les tres escoles de primària, on els equips estan 
formats per nens i nenes de les diferents escoles. 
Potser s’hauria de parlar amb els clubs per introduir els valors en els jocs esportius. 
Fins i tot i tindrien que intervenir les federacions. 
Cal passar-ho al Regidor d’esports, però ell poca cosa podrà fer. 
La Paula indica que es pot tractar al Plenari de Vilassar Educa. Així doncs a la propera 
convocatòria es convidarà a la Mª Àngels a exposar el projecte. 
 

7. Sobrevinguts 
 
- Camins Escolars 

 
La Paula comenta que s’està avançant el aquest projecte, l’Ajuntament i les Ampas de 
les escoles hi estan treballant. I, ara cal la implicació de totes les escoles, amb qui 
s’anirà parlant per tirar endavant el projecte. 
 

- Dies de Lliure Disposició 
 

Els dies que va proposar en Joan Vilaseca, director de l’escola Francesc Macià, son: 
31.10 /  9.12 / 27.02 /  28.04  
L’Adriana comenta que no es sabrà si el 28 d’abril es festa local fins el mes de juny que 
es quan l’Ajuntament aprova el calendari de l’any següent. 
En Dimas comenta que només són tres els Dies de lliure Disposició. 
En Joan Vilaseca comenta que el segon trimestre és molt llarg i que un el triaríem que 
posar en aquest trimestre.  
Cada escola fa la seva proposta i, per majoria s’acorda que els dies de lliure disposició 
pel curs 2016-2017 seran: 31.10 / 9.12 i 27.02 
 

- Kitxalla 
 

La Mª Lluïsa vol agrair públicament la tasca educativa que ha fet Kitxalla durant 
aquests cinc anys 
 
S’aixeca la sessió a les 19’15h. 


