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ACTA DE LA REUNIÓ DEL DIA  20 D’OCTUBRE 2021 DEL CONSELL ESCOLAR 

MUNICIPAL. 

 

Dia:  20 d’octubre de 2021 

Hora: 17:30 h 

Lloc: Espai Cultural Fàbrica Vella   

 

Assistents: 

 

Llar d’Infants l’Esquitx 

 Sra. Manela Gómez, directora. 

 Sra.Montse Trulls, professorat. 

 Sra. Montse Ventalló, personal no docent. 

 Sra. Sara Herrero, representant AFA. 

 

Escola Torres Amat 

 Sra. Maite Sánchez, directora. 

 Sra.Elisabeth Solana, professorat. 

 Sra. Mariona Ricard, representant AFA. 

 

Escola Vedruna 

 Sr. Pere Salvans, director. 

 Sra. Susana Sanchez, cap d’estudis. 

 Sra. Rosa Castillo, representant AFA. 

  

Escola Els Pins 

 Sr. Gaspar Gamisans, director. 

 Sra. Vanesa Galiot, representant AMPA. 

  

IES Llobregat 

 Sr. Josep Olivella, director. 

 Sr. Laia Riu, coordinador pedagògic. 

 Sra. Alba Tomàs, personal no docent. 



 
 
 
 

Escola Municipal de Música. 

 Sra. Ruth Matamala, directora. 

Biblioteca. 

 Sr. Joaquim Crusellas, biblioteca.   

Ajuntament 

 Sra. Sílvia Tardà, Regidora d’Educació. 

 Sra. Iolanda Gordillo, educadora social. 

 Sra. Eduard Galobart, representant de Junts per Catalunya. 

 Sra. Gil Serrabassa, representant de Fem Poble. 

 

Secretària del C.E. M. 

 Raquel Benitez, Tècnica d’Educació. 

 

En presència de les persones esmentades en l’encapçalament d’aquesta acta, es dóna peu a 

presentar a les noves assistents: Manela Gómez, directora de l’Esquitx, Mariona Ricard,  

representant de l’AFA de l’escola Torres Amat i l’Elisabeth Solana, representant del professorat 

de l’escola Torres Amat. Comença la reunió amb el següent ordre del dia: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior. 

2. Propostes des de l’Ajuntament. 

3. Consell d’Infants/ Casal d’estiu/ Usos de la Kseta. 

4. Informació esportiva 2021/2022. 

5. Projecte científic "Healthy Communities" col.laboració de l’IES Llobregat. 

6. Espai Educatiu Fàbrica Vella. 

7. Torn obert de paraula. 

8. Temes sobrevinguts. 

9. Precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la reunió: 

 

 



 
 
 
 

4. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior 

S’aprova l’acta de l’últim consell escolar municipal. 

5. Propostes des de l’Ajuntament 

-Taller AMPA  

La tècnica comenta que hi ha un taller, Aliança i família, que es va anul·lar dues vegades. 

Des de Diputació li van oferir l’opció  de tornar-lo a programar  per dimecres 10 de 

novembre de 18 a 20h. La tècnica demana que es faci difusió a través de les AFA i 

AMPA dels centres per tenir la màxima difusió.  

Descripció de l’activitat: Representació teatral que escenifica diferents interaccions de la 

relació família i escola. Es presenta des de l’humor i amb un llenguatge que pretén obrir 

la percepció, activar el camp emocional i recuperar la memòria vivencial dels assistents. 

L’activitat acompanyarà al grup en la reflexió i l’anàlisi de situacions, amb dinàmiques i 

estratègies de comunicació, relació i construcció col•lectiva. 

-Tallers de salut: Catàleg d'activitats d'educació per a la salut 2022 la tècnica 

comenta que ha enviat la informació als centres per tal de fer els sol·licituds pertinents.  

Afegeix que hi ha un taller, Autoprotecció, suport vital i DEA, que no es va poder realitzar 

degut a la pandèmia. La tècnica demana si els sembla interessant tornar-lo a sol·licitar i 

la majoria dels assistents afirmen que sí. 

-Proposta visites escolars: 

La tècnica explica que es pot oferir de nou les visites guiades per aquest any curs 2021-

2022. Són 3 visites per centre. 

1. Poblat ibèric del Cogulló. 

2. Casa Torres Amat i Centre d’interpretació de l’aigua, espero que a principis d’any ja 

tinguem una planta museïtzada. 

3. Aiguamolls de Corbatera.  

4. Castell de Sant Sebastià. 

Per altre banda es pot oferir Ràdio Sallent, on cada centre es pot crear els seus 

continguts i venir a gravar-los o emetre’ls per l’emissora.  

La regidora afegeix que a part de la Casa torres també s’obrirà tota la part de la turbina, 

tres plantes museïtzades de l’aigua i del tèxtil amb l’antiga turbina del riu, plafons 

informatius, etc. La tècnica finalitza dient que quan la visita a la Casa Torres Amat estigui 

disponible avisarà als centres. 



 
 
 
 

-Propostes des de l’entitat del Gegants de Sallent 

 TALLERS ENRAMADA: 

La tècnica explica que ’Enramada pot anar a les escoles a partir del 14 de novembre. 

Setmana del 16 de novembre fins setmana 24 de gener (Pins de Cabrianes) 

Setmana 24 de gener fins setmana 28 de març (Vedruna) 

Setmana 28 de març fins a final de curs (Torres Amat) 

Afegeix la informació dels tallers que pot fer el Miquel Gili dirigits a alumnes de 3r i 4t: 

-Cal buscar un matí de dijous o divendres i/o divendres tarda per fer tallers. 

-Seran d’unes 2h en total (es pot negociar durada i dies) 

-Inclourà història de la figura i del món dels gegants, ús, util•litat i col•locacio de la faixa, 

proves de moviment amb l’Enramada, ballada final. 

-Seria interessant poder programar una ballada final amb públic als patis, amb la 

participació dels cursos d’Educació Infantil. 

-Opció també de portar capgrossos i que siguin ballats per alumnes del taller. 

-Es necessitarà equip de so per reproduir musica al taller. 

 ALÇA’T 2022 

La tècnica dóna informació sobre l’Exposició de Gegants a Fàbrica Vella del 21 al 25 de 

març amb visites escolars als matins! (menys dimecres 23). Dirigit a alumnes de Ed. 

Infantil i. C.I. 

-Visites d’uns 30 min. 

-Passar material previ els dies abans de la Mostra perquè coneguin els Gegants a l’aula. 

-Muntar el recorregut de plafons com el 2021 pels carrers i places de la vila. 

-Durant el mes de gener encaixar els horaris dels grups.  

 BALLADETES 2022 

Que tinguin en compte la data de les Balladetes 2022, que seran el 20 de juny. 

6. Consell d’Infants/ Casal d’estiu/ Usos de la Kseta 

-Consell d’Infants 

La tècnica explica que aquesta setmana s’han començat les presentacions per fer la tria 

dels nous consellers/es de 5è del 2 al 4 de novembre de 2021. Que l’acte de Constitució 



 
 
 
 

del nou Consell d’Infants pel curs 21-22  serà el dissabte 27 de novembre 11h a la Sala 

de Plens de l’Ajuntament de Sallent. Afegeix dient que les sessions mensuals seran un 

dimarts a la tarda 17.30 a 19h (màxim 2 hores), i que primera sessió es treballarà el tema 

de la cavalcada de reis juntament amb la Comissió de reis. I que més endavant  

participaran de diferents projectes municipals, i si es tira endavant també del projecte 

comarcal.  

- Casal d’estiu. La tècnica comenta algunes dades interessants que es van redactar a la 

memòria del Casal d’estiu 2021.  

“Infants inscrits: 

• Casal Sallent (Torres Amat): 123 infants 

• Casal Cabrianes (Els Pins): 15 infants 

• Casal Esquitx (Llar Infants Esquitx): 23 infants 

Valoració General: 

Els infants han estat agrupats pel nivell d’edat corresponent i curs, per altra banda, hem 

volgut mantenir les bombolles de convivència per tal d’evitar el risc de contagi en cas de 

que un infant fos positiu en COVID-19. A diferència de l’any passat, els infants de les 

dues escoles Torres Amat i Vedruna, han estat intercalats per tal de fomentar la cohesió i 

la coneixença de nous infants. 

Els infants de Cabrianes i l’Esquitx, per altra banda, han estat grups molt estables i sense 

gaires variacions degut al nombre d’infants. 

OBJECTIUS GENERALS: 

✔ Afavorir i potenciar el desenvolupament integral dels infants 

✔ Desenvolupar la dimensió emocional 

✔ Afavorir l’aprenentatge significatiu a través de la construcció de coneixements i 

experiències. 

✔ Desenvolupar la creativitat i potenciar la imaginació dels infants. 

✔ Desenvolupar l’estat físic dels infants. 

✔ Afavorir la socialització dels diferents agents socials mitjançant la participació. 

Relació amb les famílies:  

Englobant els tres Casals, les famílies van ser convocades per fer la presentació del 

Projecte Educatiu i per informar de les inscripcions i condicions que aquestes implicaven. 



 
 
 
 

Per altra banda cada setmana s’ha enviat un correu electrònic indicant els següents 

temes: 

1- Informar de l’horari setmanal i grup de l’infant i lloc d’entrada i sortida. 

2- Material corresponent a les activitats tallerístiques de la setmana. Ex: paper recliclat. 

3- Adjunt les dues autoritzacions: Responsabilitat de la piscina i l’autorització de recollida 

per altres persones.” 

Per concloure aquest punt es comenta que les valoracions han sigut bones 

Des de l’Ampa dels Pins comenten que no es va poder fer la cinquena setmana ja que 

només hi havia inscrites 7 famílies, i demanen que es tingui en compte per properes 

edicions. La regidora comenta que el Casal té moltes pèrdues però que l’Ajuntament les 

assumeix perquè creu en la necessitat de les famílies a realitzar-lo. Comenta com va 

funcionar la licitació i dóna informació del preu públic i la importància de la ràtio dels 

infants.  

-Usos Kaseta: La tècnica dóna informació dels usos i serveis de l’espai jove. Oberta 

dimarts i dijous de 16.30 a 19.30h com a punt de trobada pels adolescents i joves de 

Sallent. Amb les seves dues sales d’esbarjo i la sala d’estudi. Es disposa de dos 

ordinadors internet pels usuaris que ho necessitin i wifi gratuïta.  

Actualment cal fer reserva de l’espai per xarxes socials o mitjans de comunicació whasup 

o mòbil joventut. Per controlar l’aforament. 

El divendres al matí a partir del 29 d’octubre es reprèn el serveis d’ocupació juvenil. 

La regidora explica que s’està treballant en una programació estable per adolescents i 

joves, i per poder realitzar la setmana jove. També que s’està plantejant fer un procés 

participatiu per definir continguts i ser més acurats a les necessitats i demandes dels 

usuaris.  

7. Informació esportiva 2021/2022 La tècnica exposa la informació que des d’esports es 

vol compartir: 

“Les Escoles Esportives que es van començar a l’inici de curs són:  futbol sala, trail 

running i les extraescolars que es fan conjuntament amb les AFA de les escoles (escola 

bàsquet, patinatge artístic, psicomotricitat i miniesports), totes amb molt  d’èxit i 

participació. 

D’altra banda Trail running per a mares i pares per diferents nivells no té moltes 

inscripcions i es demana fer-ne difusió per tal que hi hagi més participació.  



 
 
 
 

El CROS ESCOLAR de Sallent està previst pel proper 14 de novembre, ja no hi ha límit 

de participants. La idea és que el dia 10 de novembre ja estigui el circuit fet per si alguna 

escola el vol anar a practicar.” 

Des de l’escola Torres Amat comenten que tenien entès que la proposta seria com el 

curs passat. La tècnica comenta que ja ho demanarà al tècnic d’esports.  

8. Projecte científic "Healthy Communities" col.laboració de l’IES Llobregat 

La regidora fa un breu resum del projecte, liderat pel Dr. Valentí Fuster, i que té com a 

objectiu validar científicament que la intervenció en una comunitat impacta de manera 

positiva en els hàbits de vida i aconseguir, així, la reducció del risc de tenir malalties 

cardiovasculars. Comenta que un tant per cent de la població, de 12 a 85 anys, ha estat 

seleccionat per fer uns mesuraments control (sang colesterol, sucre, alçada, pressió, 

activitats física i alimentació) i que l’hospital del Mar analitza els resultats i proposa 

consells per millorar la salut. Es repeteixen els mesuraments cada dos anys i mig durant 

deu anys.  

La regidora explica que l’IES Llobregat col·labora per tal que la població més jove de 12 a 

18 anys seleccionats es puguin fer els mesurament a dins el centre. Dóna les gràcies al 

centre per la seva col·laboració. Des de l’IES Llobregat comenten que és important 

col·laborar en aquest projecte.  

9. Espai Educatiu Fàbrica Vella  

La directora de FV comenta que la Programació d’Anem a Teatre de Diputació de 

Barcelona han demanat de fer 16 funcions a Sallent i que per tant són 16 propostes molt 

interessants pels centres educatius de Sallent. Demana si els centres s’han apuntat a les 

funcions.  La directora ens explica que com a novetat ens han portat dues obres de teatre 

de dues novel.les de lectura obligatòria. La coordinadora pedagogia de l’IES Llobregat 

comenta que s’han inscrit a dos d’elles.  

La directora continua explicant que del Cine Gaudí, acadèmia cicle català, a  partir de 

gener ens oferiran una o dues pel·lícules amb un dossier pedagògic per passar la 

proposta a secundària.  

Afegeix explicant que fa dues setmana es va oferir als alumnes de l’IES Llobregat el 

documental+xerrada prèvia a l’obra Encara hi ha algú al bosc producció de Judith 

Codina, sallentina. I després se’ls van oferir entrades gratuïtes per veure la representació 

teatral.  

Un quants alumnes de  4t d’ESO  que no havien tingut mai interès pel teater, un cop van 

veure el documental van tenir interès pel que s’estava programant al teatre.  



 
 
 
 

La directora continua explicant que des del servei educatiu es vol tenir en compte l’escola 

bressol i comenta una proposta: En Pau i els seus tresors una història coproducció 

Museu Pau Casal i editorial Bellaterra, dues xelistes gravat pel Guillem Roma. S’ofereix 

una formació de dues hores per a les mestres per poder treballar  cada cançó del disc. 

Un cop feta la formació, al cap de dos mesos es faria l’espectacle. Tan Vedruna com 

Esquitx comenten que els sembla interessant i que ja es posaran d’acord per programar 

la formació i l’activitat..  

Per finalitzar, la directora explica una proposta per l’alumnat de secundària una DO 

sallentina feta a mida, el Frikibingo Rosi, una proposta pedagògica que pretén fer una  

anàlisi de les cançons amb clau sexista. La proposta pretén exportar el producte, 

estrenar-lo a Sallent i després portar-lo a altres instituts.  

Es proposa a l’IES fer el Frikibingo Rosi durant el mes de març i que prèviament es farà 

una enquesta per seleccionar les cançons.  

 

10. Torn obert de paraula  

La regidora fa una reflexió sobre l’augment de matricules que des de l’1 de setembre 

s’han matriculat als diferents centres, un total de 24 alumnes molts d’ells nouvinguts 

d’altres països, casos socials, etc. Afegeixi que durant els últims tres mesos s’han 

empadronat a Sallent 114 persones i que és una tendència generalitzada als municipis 

de la comarca . 

Des de Vedruna  comenten que els recursos acaben sent els mateixos. L’escola Torres 

Amat comenta que aquest curs tenen mitja hora d’acollida en comparació a l’hora 

sencera del curs anterior. 

Des de Serveis Socials comenten que la mobilitat és gran i la tendència es de moure’s, i 

que des de Serveis Socials s’estan atenen moltes famílies. Remarquen la importància de 

fer un treball en xarxa per afrontar les situacions, donar resposta i oferir recursos.   

Des de l’Esquitx la directora explica que aquest any fan el 40 aniversari de la llar, i 

comenta que es farà una convocatòria de concurs  per tal d’elaborar una cançó de 

l’Esquitx. 

Per finalitzar la directora de   L’escola de música explica les per aquest curs surt la 

proposta per celebrar els 40+1 i que la idea és dissenyar  una sweet, un conjunt peces 

musicals.  A més a més, també es farà la hallownyada a l’espai cultural fàbrica Vella. 

11. Temes sobrevinguts 



 
 
 
 

Des de les AFA de Torres Amat comenten de poder treballar conjuntament les propostes 

per a les famílies. 

9. Precs i preguntes 

 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzada la reunió quan són les setze hores del 

dia indicat a l’encapçalament d’aquesta acta. 

 

Presidenta del Consell     Secretària del Consell 


