
- ESBORRANY – 

ACTA DEL CONSELL EDUCATIIU MUNICIPAL (CEM) DE SALT – 19 d’octubre de 2021 

 

Sessió: Ordinària 
Lloc: Escola Mas Masó 
Data:  19 d’octubre de 2021 
Hora d'inici: 18:05 h. 
Hora d'acabament:  20:10h 
 
Assistents   

President: Fermí Cunill  Garcia, Vice-President del CEM 
 

 Representants sector Ajuntament 
 

Lluïsa Blanch Fulcarà -  Grup Municipal PSC-CP 
Cris Sibina Nogué – Grup Municipal IpS-CUP 
 

 Representants sector Directors centres públics i Titulars centres concertats 
 

Xavier de Vega Soler- Director Escola Silvestre Santaló 
Natàlia Nadal – Directora de l’Escola La Farga 
Xavier Serra – Director Ins. Salvador Espriu 
Pilar Figueras – Directora Ins. Salvador Sunyer 
Francesc Luque – Director Escola Les Arrels 
Lourdes Triadó Trafach- Directora CFA Les Bernardes 
 

 Representants sector Professorat 
 

Esther Company– Escola Mas Masó 
Carme Gutiérrez – Escola El Gegant del Rec 
Cristina Riu – Escola El Pla 

Assumpció Marco - Escola La Maçana 
Teta Juncà Cadena –FEDAC Salt 
 

 Representants sector PAS - PAE 
 
Fina Martínez Domènech – Escola Silvestre Santaló 
Fina Bellapart Ferrer – Institut Salvador Espriu 
Mònica Saguer Batlle - Institut Salvador Espriu 
Carles Orri – Escola Les Arrels 
 

 Representants sector Famílies 
 
Mostafà Shaimi – AFA La Farga 



 Representants sector alumnat 
 

 Representants altres àmbits educatius 
 
Taula Entitats Tercer Sector - Mònica Gibanel (Casal dels Infants) 
 

 Convidats 
 
Mercè Juanola – Inspectora - Departament d’Educació 
Carles Ruiz – Director Escola Pia  
Mariona Casals – Directora Pompeu Fabra 
 

 S'excusen 
 
Jaume Salomó Munuesa - Director Escola Les Deveses 
Xavier Sagrera – Docent Col·legi Pompeu Fabra 
Margarita de Arquer Carreras – Grup Municipal JxS 
Escola Música Moderna de Girona –Jack Mcgee 

Universitats – Miquel Bisbe (ERAM) 
M. Àngels Ferrer Camps – Escola bressol El Lledoner 
Esther Roca Casas – AMPA Les Arrels 
Joan Jaile – Professor Institut Vallvera 
Eva Rigau – Directora Institut Vallvera (convidada) 
 

 Altres assistents 
 
Rosanna Rodríguez - Tècnica Projectes d'Educació 
Laia Monterde – Consultora de Xarxa Consultors 
 

 Secretària 
 
Clara Serdà – Tècnica d’Educació Ajuntament de Salt 
 
S’inicia el CEM a les 18.05h amb la benvinguda per part del Regidor d’Educació de Salt, Min Cunill, 
aprovació de l’acta de la sessió anterior i a continuació inicia l’explicació sobre les informacions generals 
i municipals. 
 

1. Informacions generals i informacions municipals 

 
a) Valoració nou curs escolar 21-22 
 

El Regidor fa un repàs de les dades d’infants a les Escoles Bressol, Infantil, primària i secundària 
matriculats aquest curs.  S’afegeixen també les dades d’alumnes de l’escola d’adults. (veure dades a la 
presentació adjunta). 



Lourdes Triadó i Lluisa Blanch comenten que cal treballar per la situació de manca d’espai a l’escola 
d’adults. En aquest sentit,  Lourdes T. afegeix que s’hauria d’aprofitar la construcció del  nou institut 
per poder tenir nous espais. Comenta que la franja més nombrosa d’alumnes és de 18-20 anys.   

Cris Sibina afegeix que, al marge del nou institut que es farà ara, s’ha de començar a pensar ja en un 
altre institut per donar sortida a les necessitats reals de la vila. 

Es fa una valoració més qualitativa de l’inici de curs, mitjançant una dinàmica amb pilotes (es comenta 
un aspecte positiu o negatiu, en funció del color de la pilota rebuda). 

Es recullen les següents valoracions dels participants: 

Carles Ruiz:  Pel poc temps que portem de curs, no troba cap aspecte negatiu a comentar sobre l’inici 
de curs, i més si ho comparem amb l’inici del curs anterior, que va ser molt més intens i estressant.  

Natàlia Nadal: valora molt positivament haver recuperat la presencialitat de les classes. 

Mercè Juanola:  valora positivament poder haver iniciat la seva tasca com a Inspectora des de l’inici de 
curs, posa en relleu el treball en xarxa que es fa a Salt, molt potents.  Com aspecte a millorar, comenta 
la falta d’eines per avançar en determinats aspectes. 

Lourdes Triadó: valora positivament poder tornar a la presencialitat, s’ha pogut matricular més gent 
enguany. Aspectes a millorar: espais petits i reduïts a l’escola, s’han d’adaptar als espais que tenen, 
amb les dificultats que això comporta.  

Carles Orri: aquest any tot més normalitzat, menys estrès que l’any anterior, tot i que es viu amb certa 
por possibles confinaments que puguin arribar.  

 

b) Pla de Millores d’Oportunitats Educatives  (PMOE) Curs 21-22 – Mesures Ajuntament 

El regidor comenta la dotació que enguany tindrem per les mesures del PMOE (veure dades a la 
presentació adjunta).  Com a novetat destacable, comenta que aquest any s’ha incorporat una nova 
partida del Pla Català de l’Esport.  

Caldrà esperar rebre l’addenda per poder començar a realitzar les contractacions vinculades a les 
accions del PMOE.  

 

c) Revisió membres CEM – Eleccions Consells Escolars 

El Regidor explica que enguany s’hauran de celebrar Eleccions als Consells Escolars de centre, per la 
renovació parcial dels membres.  Són les eleccions que van quedar ajornades el curs passat per la 
situació covid. El procés començarà el proper 3 de novembre (calendari adjunt a la presentació).   

Els nous consells escolars hauran de quedar renovats i conformats abans del 20 de desembre.  A partir 
d’aquella data, s’haurà de fer el procés de renovació de la meitat de membres del CEM, a proposta dels 
candidats que proposin els centres educatius escollits als seus centres.  

 

d) Tema proposat per un membre del CEM:  Informació sobre la situació del menú halal a les escoles. 

El Regidor dona la paraula a Mostafà Shaimi perquè exposi el tema proposat. Exposa els arguments pels 
quals considera que el menú halal hauria d’incorporar-se als menjadors escolars, és un dret dels infants 
a la seva llibertat religiosa, hi ha sentències jurídiques en aquest sentit.  Des d’aquesta perspectiva, com 



a dret dels infants,  com a representant de l’AFA de la Farga demana incorporar el menú halal a les 
propostes de menú del càtering escolar. 

Cristina Riu comenta que a la darrera Comissió de menjador, convocada pel Consell Comarcal, ja  es va 
valorar aquesta proposta i es va comentar que incorporar el menú halal o d’altres propostes, faria 
augmentar el preu del menú, segons la licitació actual vigent. Afegeix que, si fos el cas que es 
contemplen incorporar altres menús,  també s’haurien de valorar altres propostes de menú d’altres 
religions, com la hindú per exemple. 

Mostafà comenta que la resposta que ha rebut, tant de l’empresa de càtering com del Consell Comarcal, 
és que per part d’ells no hi ha cap inconvenient en portar-ho a terme.  Afegeix que no demana obtenir 
resposta en aquell moment, sinó estudiar la viabilitat de la proposta i trobar la manera de fer-la factible 
parlant amb les parts implicades. 

Xavier de Vega comenta que en general s’haurien de trobar propostes de menú que no encareixin  el 
preu de menú actual que ja de per sí és elevat. S’hauria de mirar d’introduir el menú halal o altres 
possibles a un preu igual o inclús intentar reduir-lo.  

El Regidor comenta que la petició queda recollida per valorar-la i treballar-la, però que d’entrada la 
licitació actual no permet la introducció de nous menús sense que hi hagi un augment de preus i que 
probablement caldrà esperar a la nova licitació.  Afegeix que el que prima a Salt és el preu de menjador 
i que cal tenir en compte també el gran nombre d’infants que tenim becats. 

Mostafà demana per la composició de la Comissió de Menjador i que hi pugui haver representació de 
les famílies. El Regidor explica que les famílies estan representades a través de les Direccions de centre, 
que prèviament als seus centres recullen les propostes de la Comissió de menjador de centre o dels 
Consells escolars de centre per traslladar-les a la Comissió de menjadors del Consell Comarcal.  

Mostafà insisteix en que a la Comissió de Menjador hi hauria d’haver representació directa de les 
famílies.  Cristina Sibina comenta que quan es va treballar la licitació actual, es va fer un treball molt 
positiu conjuntament amb les famílies i la introducció del menú halal era una proposta que s’havia 
demanat, però que al final no es va recollir.  

Mostafà demana poder assistir a la Comissió de Menjador un dia que s’abordi la temàtica per poder 
exposar el tema directament. 

 

2. Estat del Pla Educatiu i prioritats del curs 21-22 

Laia Monterde explica que des de l’abril al juliol del 2021 s’ha fet la revisió del Eix 1 del Pla Educatiu: 
Trencar les lògiques de la segregació escolar i social, per part del Grup Motor del Pla Educatiu i del Grup 
de Treball de Condicions d’Escolarització.S’adjunta a l’acta  l’informe per als membres del CEM que no 
participen en aquests grups.  

Es van actualitzar els indicadors utilitzats per confeccionar la diagnosi del 2017 i durant les 3 sessions 
de treball (1 amb el Grup Motor i 2 amb el GT de condicions d’escolarització) es van acordar i prioritzar 
9 actuacions, es revisen:  

1. Estudiar i consensuar una zonificació escolar de les escoles, per ajudar a què reflecteixin 
la composició dels seus barris  

2. Fer unes portes obertes conjuntes de tots els centres educatius de Salt, per fer visible la 
seva qualitat educativa 



3. Acompanyar i orientar més i millor a les famílies en el seu pas des de l’escola bressol, 
des de recursos socioeducatius o des de l’educació familiar a la tria de l’escola d’infantil 
i primària.  

4. Crear una xarxa de transició 0-6 anys 

5. Reforçar el treball de la xarxa transició entre primària-secundària 

6. Allargar la reserva de places NESE fins el començament de curs 

7. Revisar la guia d’escolarització, sense diferenciar entre escoles publiques i concertades, 
reforçant els projectes educatius 

8. Fer una campanya per visibilitzar els projectes educatius de les escoles públiques 

9. Recolzar els projectes educatius dels centres amb les accions del Pla Educatiu de Salt i 
Pla Educatiu d’Entorn 

A part d’aquestes accions, es revisen les prioritats dels altres eixos del Pla Educatiu (veure informació a 
la presentació adjunta). 

Eix 2: Educació 360.  Potenciar i ampliar el  programa Juguem? s’està fent també un mapeig de les 
extraescolars, treballant el passaport Edunauta… 

Eix 3: Educació al llarg i ample de la vida. Escola de Noves Oportunitats, el Regidor explica que el 
projecte tècnic de viabilitat treballat durant un any per una Comissió tècnica,  es va presentar als polítics 
al juliol, i s’està a l’espera d’acabar-lo de valorar i poder fer feedback.   

Eix 4: Salt, Vila acollidora i educadora. Crear el Consell d’Infants, previst al Pla Educatiu.  Hi ha 
compromís polític i una reserva de pressupost per posar-lo en marxa el curs vinent.  La intenció és 
treballar el reglament durant aquest curs, presentar el Consell a finals de curs i començar amb les 
sessions ordinàries a partir del curs vinent.  

Mònica Saguer demana si es contempla fer també algun espai de participació per adolescents.  Es 
comenta que hi ha una acció també al Pla Educatiu per crear el Consell d’adolescents, compartida amb 
el Pla Local de Joventut . En principi es començarà enguany pel Consell d’infants amb la intenció de 
crear el d’adolescents en el proper Pla d’acció educativa.  

Eix 5: Coneixement, comunicació, treball en xarxa i avaluació. Es prioritzarà aquest curs la comunicació 
i l’avaluació de l’impacte del Pla Educatiu en relació als objectius marcats inicialment.  S’està fent una 
revisió  del model d’indicadors d’avaluació del Pla Educatiu a nivell del Grup Motor, per poder valorar 
millor l’impacte real de totes les accions que s’estan fent.  

 

3. Pla de Treball dels Grups del CEM  

Condicions d’escolarització / segregació. 

Mònica Gibanel trasllada el que es va acordar a la darrera sessió del Grup de Treball, es considera que 
el GT de Condicions d’escolarització no és l’espai per treballar les polítiques contra la segregació escolar. 
Una temàtica de tant d’ impacte ha de tenir al darrera una aposta política ferma i requereix d’actuacions 
estructurals perquè tinguin impacte.  El GT no té la la representació necessària per poder abordar la 
segregació des d’aquesta òptica, hi ha d’haver representat l’equip de govern, totes les escoles de salt, 
públiques i concertades, entitats socials i Inspecció (Departament).  Es va parlar de la Comissió 
Participativa en la planificació de l’oferta educativa que s’haurà de crear, en la que es treballarà 



adscripcions, zonificació, però es considera que serà des de una vessant més operativa i no tant 
estructural.   

Mostafà afegeix que estem en una situació d’emergència i que les actuacions que s’estan plantejant  
poden modificar la conducta però per transformar, per canviar la segregació, es necessiten accions més 
dràstiques que no seran del gust de tothom.  Cal implicació de tots els agents, de l’escola concertada 
especialment, i elevar la qüestió a un altre nivell més enllà del Grup.  Hauria de ser un espai de decisió, 
polític i tècnic,  amb la màxima implicació però operatiu per trobar solucions. 

Carles Ruiz destaca la importància que a la Comissió hi hagi també representació del Departament per 
poder valorar tècnica i econòmicament les opcions que es plantegin.    

Min Cunill recorda la funció dels grups de treball adscrits al CEM i comenta que el que s’està  plantejant 
és un tema més polític sobre el que decideix el govern. 

Mercè Juanola apunta que la nova Comissió de participació en la planificació de l’oferta educativa, per 
representació i funcions a tractar, podria ser l’espai on abordar aquests temes que es plantegen.    

Teta Juncà comenta que el problema de la segregació va més enllà de poder fer un repartiment dels 
infants d’origen no estranger, al FEDAC enguany a P3 tenen 10 alumnes d’origen català-castellà, similar 
a la resta de les escoles concertades.  En cas de fer-se un repartiment, suposarien  2-3 alumnes per 
escola, no solucionaria res perquè la realitat de Salt és la que és. 

Mercè Juanola explica el funcionament de la Taula mixta de planificació I que serà d’on pengi la nova 
Comissió de participació. La propera Taula mixta que es convoqui ara a la tardor nomenarà els membres 
de la Comissió i ja es podrà començar a treballar de cares al curs vinent, amb les dades que tenim 
recollides fins ara pels diferents grups de treball, Condicions i Adscripcions.  La previsió és que estigui 
constituïda al desembre-gener.   

Natàlia Nadal comenta que el dubte que hi havia al grup de treball era les funcions d’aquest espai nou 
de la Comissió participativa,  si les qüestions estructurals que es plantegen es podrien abordar des 
d’aquesta  Comissió. 

Es proposa que els 2 grups, el de Condicions d’escolarització I el d’Adscripcions, es reconverteixin en la 
Comissió participativa. 

Mostafà demana saber com quedarà  conformada la Comissió participativa. Mercè explica que fins que 
properament no es faci el nomenament a la Taula Mixta no es sabrà, s’informarà degudament quan 
estiguin fets els nomenaments.  Clara S. afegeix que un cop nomenada,  es proposarà als interessats 
dels Grups a que s’incorporin. La Comissió participativa no limita el nombre de representants de cada 
àmbit. 

Adscripcions 

Clara S. comenta que els temes abordats a la darrera reunió del Grup de Treball d’adscripcions: es van 
analitzar dades  reals i tendències de les escoles d’origen, la zonificació de P3, que ja s’ha començat 
també a treballar internament a l’Ajuntament. També la detecció i distribució de les places NESE i el 
funcionament de la xarxa transició primària-secundària.   

Es va acordar que el grup es reconvertiria en la Comissió participativa que es crearà, atès que seran els 
mateixos temes els que es tractaran.  



Clara S. comenta que s'han incorporat als Grups de Treball representants de les escoles concertades 
per poder treballar conjuntament. S'han posat d'acord i repartit per poder tenir representativitat a 
cadascun dels grups. 

Educació 360 

Rosanna R. explica les temàtiques que s’aborden en aquest grup de treball, que són principalment les 
accions recollides a l’Eix 2 del pla educatiu, totes les relacionades amb la perspectiva Educació 360: dos 
projectes ja en marxa, com l’Espai Migdia, el Juguem?, més d’altres com les activitats for a escola,  
activitats  d’Estiu, importància del PMOE en tot el relacionat amb la Educació 360. 

El grup com a tal no s’ha trobat encara aquest curs.  Aclareix, però, que hi ha diferents nivells d’actuació 
i reunions dins les actuacions vinculades a Educació 360 i  que s’han anat fent diferents reunions al 
setembre i octubre. El nivell més ampli i general, el del Grup de Treball del CEM on s’aborden les 
qüestions més generals de millora dels projectes en curs, plantejaments de noves accions, etc.  Un 
segon nivell més operatiu de coordinació de cadascun dels projectes per separat, Espai Migdia,  
Juguem?, activitats d’estiu…. I un tercer nivell més intern de l’Ajuntament, de coordinació entre àrees 
(Educació, Joventut, Integració i convivència… ) per avançar en els mateixos projectes.  Es consideren 
els 3 nivells necessaris perquè els projectes puguin avançar, tot i que de vegades ha generat confusió a 
l’hora de convocar i assistir a les reunions als membres que formen part del Grup del CEM.  La proposta 
de treball del Grup es fer reunions trimestrals i es continuarà convidant als membres a assistir a les 
reunions de coordinació dels diferents projectes perquè decideixin si volen assistir o no, en funció dels 
temes a abordar,  o repartir-s’ho entre els diferents membres del Grup. 

Salt, vila acollidora i educadora  

Mònica Saguer com a representant del Grup explica les accions que es treballen des d’aquest grup, que 
són: 

Dissenyar i desenvolupar la proposta formativa adreçada als docents i la comunitat educativa de Salt: 

 Inauguració del curs escolar, enguany s’ha fet la conferència d’en Jaume Funes. 

 Formació d’interès / Fòrum Educatiu. L’any 2022 hi ha previsió d’organitzar el 3r. Fòrum Educa-

tiu 

 Acollida , recursos i serveis socioeducatius – Reconvertit a Guia online i que properament es farà 

la presentació virtual. 

 Gimcana o passejada de descoberta – ja s’ha fet a diferents: Mas Masó, La Farga, Deveses, El 

Gegant del Rec, El Pla,... Caldrà introduir les millores proposades. 

 

També des d’aquest grup es treballa per promoure activitats amb implicació de les AFAs i famílies, 
integrades en les celebracions anuals de la vila. 
S’explica que fa uns mesos es va confeccionar un video per donar a conèixer les activitats que es 
realitzen dins aquest Grup i fer-ne promoció de la proposta formativa, el video es va acabar recentment 
(es projecta). 
 
 
 
 



Altres 

Natàlia Nadal i Carme Gutiérrez matisen la proposta que es va fer al Grup de Condicions d’escolarització: 
abordar la segregació en un altre espai però mantenir el grup per tractar altres temàtiques com les 
millores dels centres, recursos per les escoles, aules d’acollida, etc… Valoren positivament el 
funcionament del grup en aquest sentit i demanen que es pugui mantenir.   Cris Sibina afegeix que serà 
un espai més obert a la participació.  

S’acorda mantenir el grup, dotar-lo de contingut i a la propera reunió marcar prioritats.  

Mònica Gibanel demana com a representant de la Taula del Tercer Sector, revisar els criteris d’accés de 
les famílies a les escoles Bressol, ara mateix, tal i com estan definits es considera que generen 
segregació.  Clara S. comenta que aquest punt està recollit al Pla Educatiu i que ja s’està treballant en 
la revisió. Mercè Juanola afegeix que caldrà veure com afectarà el plantejament de gratuïtat del P2 que 
s’ha fet des del Govern. 

Mònica Saguer exposa que les TIS i altres professionals es troben sovint amb insults i comentaris 
despectius a les xarxes socials sobre infants i joves de Salt i que els mossos els han informat que no 
poden intervenir si no hi ha una denúncia de les famílies.   Demana si a nivell d’Ajuntament es pot fer 
quelcom.  

Pilar Figueras demana conèixer la composició del CEM i com estan formats els diferents Grups, per 
saber a quins grups hi està participant, comenta que rep convocatòries com a membre i com a 
convidada.  Es facilitarà la informació a tots els membres del CEM de la composició actual del CEM i 
dels diferents grups. 

Xevi de Vega demana saber la composició de la Taula mixta de planificació i la Comissió de participació 
en la planificació de l’oferta educativa. Mercè Juanola comenta els diferents sectors que hi seran 
representats però que, en tot cas, quan estigui nomenada la Comissió, es tornarà a informar a tothom 
sobre la composició i com acabar-la de configurar. 

 

4. Presentació del Projecte Escola Mas Masó 

La idea de fer els CEM rotatius pels centres és poder conèixer de més a prop els projectes educatius del 
centre amfitrió.  L’Esther Company, directora de l’Escola Mas Masó comenta que al Mas Masó 
actualment no tenen un projecte que destaqui,  hi havien tingut un projecte més singular, el projecte 
de pati, però que amb la pandèmia l’havien deixat de fer.   Va proposar  en principi com alternativa a 
l’explicació del projecte educatiu de centre, poder fer una visita a les instal·lacions però, atès que s’ha 
superat  l’hora de la reunió, emplaça als interessats a fer-la un altre dia.  

Clara S. demana algun centre voluntari per celebrar el proper CEM ordinari del 15 de febrer.  La Cristina 
Riu s’ofereix a acollir-lo a El Pla. 

I sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 20.10h. 

                          
La Secretària        El Vice-President 

 

 

 

Clara Serdà         Fermí Cunill 


