
Acta de la sessió ordinària del plenari del Consell Escolar Municipal

A la ciutat de Granollers, quan són les 18:00 hores del dia 2 de juny de 2022, s'inicia la sessió
ordinària del plenari del Consell Escolar Municipal, a la sala de Plens de l’Ajuntament, amb les
persones convocades que es detallen a continuació:

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ  
Alba Barnusell, Francesc Arolas, Ester Zamora, Paquita Balcells, Marina López, Montse Raich,
Jorge Pavón Álvarez

REPRESENTANTS SECTOR PROFESSORAT
Jaume Fernández, Eva Gutiérrez, Rosa M Gutiérrez, Amor Nériz, Neus Ribera, Víctor Velasco,
Montserrat Cucurull, M Teresa Ventura

REPRESENTANTS SECTOR PARES I MARES D’ALUMNES
Miquel Requejo, Núria Feliu, Sergi Palau, Eva Cuenca, Carles Vila, Pilar Caballero, Ester Serena

REPRESENTANTS SECTOR DIRECTORS O TITULARS DE CENTRE
Montserrat Altimires, Sira Melo, Margaret Cruellas, Mercè Comas, Núria Palau

REPRESENTANTS SECTOR D'ALUMNES
Cynthia Gricelda González de Ferreira, Adam Louasse.

REPRESENTANTS SECTOR PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Josep M Pou, Encarnació Portaz

ALTRES VOCALS
Montse Bosch, Adela Salcedo, Carme Gràcia, Neus Ruíz, Maria Teresa Subirà.
 
REPRESENTANTS SENSE VOT
Núria Maestro, Pere Gabern, Carles Lax, Maria Marín i Mercè Pregona que actua com a secretaria
del CEM.

Excusen la seva assistència:
Montserrat Álvarez, Anna Garcia, Núria Ametller, Siqi Chen, Ester Cruz, Libo Luna, John Mackay,
Lorena Ortiz, Isidre Plaza, Francesc Reverter.
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Temes tractats:

1. Salutació per part de l’alcaldessa, Alba Barnusell

La nova alcaldessa,  Alba Barnusell,  es presenta i  saluda totes les persones representants del
Consell Escolar Municipal, agraint la feina que s’està portant a terme.

2. Aprovació, si s'escau, de les actes dels plenaris extraordinari i ordinari, dels CEM
celebrats el dia 9 de març de 2022

El regidor dóna inici a la sessió, es confirma que totes les persones assistents han rebut les actes
de les sessions anteriors. Ningú presenta cap esmena i es donen per aprovades.

3. Informació relativa al procés de preinscripció 2022-2023

Escoles Bressol:

El senyor Francesc Arolas explica que la Generalitat va anunciar la gratuïtat de l’ensenyament per
als alumnes de 2 anys a l’Educació Infantil, no per a la resta del servei.

En el cas dels centres municipals, el Departament d’Educació seguirà aportant 1.600 €/alumne,
més 1.600 €/alumne dels grups d’I2 i la resta ho haurà d’assumir l’ajuntament. S’ha calculat que
caldrà fer una aportació de més, respecte els cursos anteriors, d’uns 40.000 € aproximadament.

Núria Palau exposa que, des de les Escoles Bressol privades, no tenen clar en quina mesura
estan afectades. Demana una reunió amb el regidor per saber com se les pot ajudar perquè es
senten desateses.

El regidor respon que està obert a qualsevol aclariment però que només disposa de la informació
que ja s’ha anat fent pública i que és que les Escoles Bressol privades rebran 800 €/alumne i curs.

No es tracta de la gratuïtat universal d’aquesta etapa i per tant, no s’augmenten el nombre de
places existents.

Pel què fa al nombre de preinscripcions rebudes a cada escola Bressol Municipal, han estat les
següents:

Centre Any Grup Oferta de places Sol·licituds
totals

EBM Giravoltes 2021 1-2 anys 22 19
2020 2-3 anys 14 36

EBM Tortuga 2021 1-2 anys 20 27
2020 2-3 anys 29 29

EBM El Teler 2022 0-1 anys 16 12
2021 1-2 anys 14 38
2020 2-3 anys 16 44

131 205
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Educació Infantil, primària i secundària obligatòria:

Pel què fa a les dades relatives al procés de preinscripció d’Educació Infantil, primària i ESO:

A P-3, cal destacar:

- Reducció de la ràtio a 20 alumnes a tots els centres públics i a 21 en els centres concertats.

- L’oferta inicial de places era de 572, de les quals 320 eren en centres públics i 252 en centres
concertats

- Reserva inicial de 4 places per grup per a l’alumnat NEE.
- 513 sol·licituds rebudes 

A 1r d’ESO, es destaca el següent:

- Reserva inicial de 5 places per grup per a l’alumnat NEE.
- L’oferta inicial de places era de 475, de les quals 421 eren en centres públics i 54 en centres

concertats
- 486 sol·licituds rebudes. Se n’han assignat 452 i han quedat 34 places sense assignar
- Queden 23 vacants que s’assignaran en funció de les peticions que han fet les famílies entre

el 27/05 i l’1/06/22, en la fase d’ampliació de peticions
- Hi ha 17 sol·licituds provinents de centres no adscrits, de fora de Granollers 

Sol·licituds duplicades:

- S’han produït 4 duplicitats a P-3 i 2 a 1-ESO

Fraus d’empadronament:

S’han fet 10 comprovacions domiciliàries d’ofici, 7 a petició dels centres educatius, 1 a petició de
la inspecció educativa i hi ha hagut 3 denúncies.
S’han detectat 9 fraus d’empadronament. S’ha tramitat la baixa al padró i comunicat a inspecció
educativa perquè apliqui la normativa.

El proper 10 de juny es publicaran les llistes d’assignacions i d’espera.
La CGA atendrà les reclamacions de famílies els dies 13, 14 i 15 de juny

Educació postobligatòria:

Pere Gabern facilita les dades de preinscripció dels estudis postobligatoris

 PREINSCRIPCIÓ  POSTOBLIGATÒRIA  SUFRAGADA  AMB  FONS
PÚBLICS A GRANOLLERS. CURS 22/23
*no es disposen de les dades CFGS
** un mateix alumne pot haver fet preinscripció a diferent oferta formativa
PREINSCRIPCIÓ
PRIMER CFGM

CONTINUITAT RESTA* TOTAL OFER.
24/05

Diferència Disponibilitat
RESTA**

Educem II 39 29 68 76 8 37

Farmàcia  i
parafarmàcia

24 19 43 52 9 28

Gestió
administrativa

15 10 25 24 -1 9

Institut  Carles 236 135 371 176 -195 -60 
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Vallbona

Activitats
comercials

57 24 81 30 -51 -27 

Activitats
comercials
(logística)

7 5 12 30 18 23

Gestió
administrativa

27 23 50 28 -22 1

Gestió
administrativa
(àmbit sanitari)

3 16 19 30 11 27

Sistemes
microinformàtics  i
xarxes

142 67 209 58 -151 -84 

Institut  Escola

del Treball

537 316 853 380 -473 -157 

Cures  auxiliars
d'infermeria

167 126 293 88 -205 -79 

Electromecànica de
vehicles
automòbils

124 33 157 60 -97 -64 

Emergències
sanitàries

31 71 102 28 -74 -3 

Gestió
administrativa

69 20 89 60 -29 -9 

Instal·lacions
elèctriques  i
automàtiques

43 21 64 29 -35 -14 

Manteniment
electromecànic

30 13 43 30 -13 0

Mecanització 37 10 47 29 -18 -8 
Operacions  de
laboratori

29 13 42 29 -13 0

Xarxes  i  estacions
de  tractament
d'aigües

7 9 16 27 11 20

Total general 812 480 1292 632 -660 -180 
* 398 sol·licituds són de menors de 24 anys
** Places disponibles descomptant preins continuitat, només tenint en compte 1eres opcions

BATXILLERAT Sol·licituds Continuitat
centre

Total Oferta Diferència

Institut  Antoni
Cumella

20 45 65 105 40

-Vespre 3 0 3 35 32
Institut  Carles
Vallbona

88 40 128 105 -23 

Institut  Celestí
Bellera

28 41 69 70 1

-Batxillerat artístic 141 0 141 70 -71 
Institut Escola del
Treball

97 61 158 105 -53 

Total general 377 187 564 490 -74 

PFI Sol·licituds Oferta Diferència
Auxiliar de vendes 34 17 -17 
Auxiliar fabricació mecància 54 16 -38 
Auxiliar d'hosteleria 39 17 -22 
Total general 127 50 -77 
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4. Proposta de dies de lliure disposició per al curs 2022-2023

Les propostes recollides per al proper curs són:

1  r   trimestre  

- Dilluns, 31/10/2022, Castanyada 23 vots
- Dilluns, 05/12/2022, pont de la Constitució    2 vots
- Dimecres, 07/12/2022, entre festius 6 i 8    6 vots
- Divendres, 09/12/2022, pont de la Immaculada 22 vots

2  n   trimestre  

- Dilluns, 20/02/2023, després de Carnaval 22 vots
- Dilluns, 13/03/2023    3 vots
- Divendres, 17/03/2023    8 vots
- Dilluns, 20/03/2023     4 vots

3  r   trimestre  

- Divendres, 28/04/2023, abans de l’1 de maig      1 vot
- Dijous, 18/05/2023, abans de l’Ascensió     1 vot
- Dilluns, 22/05/2023, després de l’Ascensió   1 vot
- Dilluns, 29/05/2023     4 vots

S’acaben escollint els següents:

Dilluns, 31/10/22

Divendres, 9/12/22

Dilluns, 20/02/23

Divendres, 17/03/23

5. Informació de les diferents comissions del CEM:

5.1- Itineraris escolars segurs i saludables

Aquesta comissió no s’ha reunit  per manca de persones del CEM interessades. 
Es  demana que qui  estigui  interessat/da  que es pot  apuntar  i  es  posarà  en marxa.  Aquesta
comissió té l’objectiu de continuar amb feina que s’ha fet durant dos cursos, dedicada als Itineraris
escolars i treballar per la continuïtat de la campanya entorns escolars  segurs i saludables.
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5.2- Voluntariat educatiu

En aquest moment hi ha 79 voluntaris distribuïts en 17 centres
Al llarg del curs han anat en augment les persones interessades però encara es necessiten més
persones voluntàries ja que no es dóna resposta ni al 40% de les demandes dels centres.
Maite Subirà es lamenta que hi ha pocs mestres jubilats que s’ofereixin a col·laborar.

Fa dues setmanes que es va fer l’acte de cloenda a la Sala Edison.

Montse Cucurull diu que les escoles estan mancades de personal,  que falten vetlladors i més
mestres perquè cada vegada la diversitat augmenta i no es pot treballar la inclusió com caldria.

Francesc Arolas explica que aquesta setmana s’ha reunit amb el director general de centres i la
directora  d’inclusiva.  Aquestes  persones el  van informar  que de cara  el  curs  vinent  hi  hauria
canvis, a millor, pel què fa al personal de suport.
El regidor diu que es reforçarà la campanya de difusió per animar tota la població a participar del
programa de voluntariat educatiu.

6.  Altres informacions:

6.1-  Fes-te l’estiu 2022

Carles Lax explica que aquest  any,  post-pandèmia,  ja  s’ha normalitzat  la  programació i  s’han
diversificat els punts on es porten a terme els casals. No s’ocuparan les escoles Joan Solans,
perquè s’hi fan obres, i Salvador Llobet perquè ja s’ofereix un casal a l’escola Salvador Espriu, la
resta de centres estaran tots ocupats. Aquest any s’haurà de conviure amb la Granollers CUP

L’oferta és conjunta entre els serveis de joventut, esports, serveis socials i educació.

Aquest any, respecte les primeres previsions, s’ha incrementat un 30% la demanda. Hi ha unes 80
famílies que s’han quedat sense plaça.

Paquita Balcells pregunta si es podrà oferir plaça a tothom.

Es respon que l’any passat no va quedar ningú fora. Després de la preinscripció es calcula si la
demanda  és  insuficient  i,  si  convé,  s’amplia  l’oferta  però  moltes  preinscripcions  no  s’acaben
formalitzant ja que hi ha famílies que fan preinscripcions a diversos llocs i després desestimen les
que no volen.

Tenim calculat que un 20% de mitjana que fa preinscripció després no matricula. S’està estudiant
si es podria demanar un pagament a compte de la matrícula per evitar aquest decalaix

Francesc Arolas destaca l’augment d’inscripcions en aquests darrers 7 anys. Explica que s’ha
apostat per la millora qualitativa de les activitats programades i això s’ha traduït en un increment
de sol·licituds per part de les famílies.

En el GRA es portaran a terme els itineraris per a joves de 12 a 16 anys i de dilluns a divendres

Els clubs esportius ofereixen els seus campus i els casals esportius s’adrecen a infants a partir de
6 anys.
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S’oferirà  un  casal  inclusiu  a  Montserrat  Montero  de  4  setmanes,  que  organitzarà  el  Consell
Comarcal.  Aquest serà qui contractarà l’empresa gestora i promourà convenis de col·laboració
entre el propi Consell i els diferents ajuntaments d’on hi ha alumnes. Hi havia una previsió de 25
alumnes i se n’han apuntat 38.

Les famílies hauran d’assumir  el preu del casal del  seu municipi  i  l’ajuntament de cada poble
haurà de complementar i fer-se càrrec de la diferència

En aquest moment s’estan signant els convenis amb els diferents ajuntaments.

6.2 – Audiència del Consell d’infants

El proper dia 8 de juny a les 18 h, a la Sala de Plens, es farà l’Audiència del Consell dels Infants.
El Consell dels Infants es un òrgan de consulta amb representació d’infants de 5è i 6è de totes les

escoles de Granollers. Un cop al mes es troben per parlar de la ciutat. El consell és un espai on
els infants poden observar, reflexionar, aprendre, parlar i donar la seva opinió en representació de
les companyes i companys de totes les escoles.

Aquest any han treballat de forma transversal amb altres serveis, com per exemple: el servei de
Cultura, el de Planificació estratègica i ciutadania, el de salut pública, i joventut.

Donaran a conèixer la feina que han fet durant aquest curs i les propostes que aporten amb ull
d’infant  com a ciutadans, davant els encàrrecs que va fer l’alcalde, senyor Josep Mayoral, el dia
20 d’octubre, constituint l’actual Consell dels Infants.

Els encàrrecs van ser: 

••••  Participar en els actes de Nadal de la ciutat.

◦ Rebre al patge Gregori a les escoles i anàlisi de la programació de Nadal

•••• Participar en el treball del disseny de les accions del 3r Pla Estratègic de la ciutat
2030

◦ Participen en un escape room que es fa amb tots els infants de l’escola.(5è i 6è)

◦ Es recullen propostes i reptes super-èpics que s'il·lustren en una infografia.

.*  Participació a la 1a Hackathon a Granollers (trobada de persones en el que es
busca  a  través  del  treball  col·laboratiu  donar  resposta  a  un  repte  en  un  temps
determinat) amb el Consell Fòrum de les Adolescències,  amb més de 200 infants i joves
i es recullen propostes per saber com volen la ciutat de Granollers 2030.

• La  continuïtat de la representació en Consell Nacional d’Infància i Adolescència de
Catalunya, el CNIAC. 
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En aquest punt, ens fa il·lusió comentar-vos que els dos representants de Granollers al
CNIAC són en Roc Morella, que ha estat triat aquest curs com a President, i la Cristina
Prieto  vicepresidenta  infantil,  que  alhora  és  membre  de  l’Arrel-Fòrum  de  les
Adolescències de Granollers, per tant, tenim una molt bona representació de la ciutat.

• Altres temes que també s’han treballat han estat:

◦ Celebració del dia Internacional dels Drets dels Infants i adolescent amb visita al Parc
de la Pegaso del Districte de Sant Andreu de Barcelona, reflexionant i observant  els
criteris per una Ciutat Jugable.

◦ Presentació als Pressupostos Participatius amb la proposta anomenada convertir en
ESPAI JUGABLE la Plaça Barangé #GranollersCiutatJugable.

◦ Col·laboració amb l’Arrel-Fòrum de les Adolescències a reflexionar en el disseny de la

Campanya #StopRacisme anomenada  UNA PELL, MOLTS TONS per tal de visibilitzar
la  problemàtica actual  sobre el  racisme a  Granollers,  tot  fomentant  una cultura de
tolerància, igualtat i antidiscriminació.

◦ Presentació i col·laboració en el projecte i el web (per 5è i 6è de primària) la teranyina,
relacionat amb la prevenció d’addiccions a les pantalles i a les drogues.

La sessió del dia 8 de juny és oberta i hi esteu tots convidats/des.

6.3- Audiència del Fòrum de les adolescències

El dimecres 8 de juny, a les 12h, a la Sala de Plens, el Consell de participació dels Adolescents de
Granollers, l'Arrel-Fòrum de les Adolescències, explicarà la feina feta aquest curs a l’alcaldessa
Alba Barnusell, als representants electes i als equips de les escoles de la ciutat i entitats de lleure.
Aquest consell està format per joves de 12 a 16 anys que representen els centres educatius de
secundària,  les entitats de lleure,  els centres oberts  i  l’Escola d'Educació Especial  Montserrat
Montero.

L’Audiència és un espai de rendiment de comptes i de traspàs de propostes, visions sobre allò
observat i treballat. Durant aquest curs 21-22, s’ha treballat per:

• Aprofitar la participació com a procés de formació personal i de cohesió de grup.
• Establir i impulsar processos, iniciatives i pràctiques de participació regulars que fomentin

accions pensades i desenvolupades amb i per als propis adolescents.
• Participar en el treball del disseny de les propostes d’accions del Pla Estratègic per tal de

codissenyar quin model de ciutat volem per al 2030.
• Continuar amb la representació al CNIAC (Consell Nacional d’Infància i Adolescència).

La metodologia utilitzada principalment ha estat l’animació sociocultural, que en els principis es
basa en el treball grupal com a eina de transformació comunitària.

Les activitats han estat:
• Diagnosi inicial (dinamitzada pels propis representants) amb més de 800 participants per

conèixer les necessitats reals.
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• Sortida de treball i cohesió a principi de curs per prioritzar les necessitats i fer el pla de
treball del curs, consolidar el grup, els lideratges personals, l’aprenentatge democràtic.

• Dissenyar  2  propostes  a  Pressupostos  Participatius.  Una  de  les  quals  ha  estat
seleccionada amb 150mil euros (Espai Polivalent al Parc Firal).

• Celebració del Dia Internacional dels Drets dels Infants i adolescents.
• Treball sobre els Drets humans: treball de canvi de visió sobre la xenofòbia i el racisme.

Disseny, difusió, materials didàctics i implementació de la Campanya “Una pell, molts tons”

#StopRacisme https://granollers.cat/stopracisme
• Accions per fer  aportacions al Pla Estratègic de Granollers 2030. Comencem amb una

sessió d’Escape Room i una dinàmica sobre Reptes de Ciutat  #GranollersCiutatJugable
on es va crear una infografia resultat de la dinàmica, per després explicar els 4 reptes
superèpics redactats i fer l’escape room als centres. I després el 2 d’abril es convoca a
Roca Umbert un Hackaton #GranollersCiutatJugable Pla Estratègic 2030 fruit  del treball
conjunt dels 2 Consells amb uns 200 participants de 10 a 15 anys.

Us animem a seguir la seva feina i les seves propostes que es concreten com a accions des del
seu web https://www.granollers.cat/arrel i als seus perfils d’instagram (que gestionen els mateixos
joves) i de twitter @arrelGRN

6.4- Passaport Edunauta

El  Passaport  Edunauta  és  un  projecte  de  creació  d’oportunitats  educatives  i  d’acreditació  i
reconeixement social dels aprenentatges fora (i dins) de l’escola per infants de 3 a 12 anys que
connecta tota la potència educativa d’un territori.
Està liderat per La Fundació Jaume Bofill i la Cooperativa +Educació i el Pla Educatiu d’Entorn.
S’ha estat treballant amb 12 escoles de la ciutat amb els tutors, alumnes  i famílies de 3r i 4t de
primària.S’han fet  diferents trobades amb els  tutors/es en els  quals  s’ha posat  enfàsis en els
aprenetatges invisibles (empatia, treball en equip, treball sobre les emocions). 
El dia 10 de juny  a les 11 h al Pavelló de parquet es farà la cloenda, destacant que les escoles
participants faran un itinerari per la ciutat, passejant i observant, sota el fil conductor de Granollers
Ciutat Jugable, fent un anàlisis d’observació i un joc durant el recorregut. Un cop arribin a l’espai
de trobada, 850 alumnes tindran el joc com eina de comunicació i participació conjunta, ortganitzat
per actrius que previament han fet un vídeo de crida  a la cloenda, divertit i difernts fet a diferents
espais de Granollers. Aquest vídeo el podreu veure, a partir de dimarts vinent, al canal de youtube
de l’Ajuntament de Granollers https://youtu.be/abG7pVi13rc

Amor Nèriz pregunta si s’ha fet una valoració de la implicació de les famílies.
Maria Marín respon que mensualment es fa un recull i que no hi ha la participació desitjada però
que es continuarà treballant en aquest sentit durant l’estiu vinent i el curs següent.
A la trobada informativa dels Casals d’estiu, amb les famílies, s’aprofitarà per promocionar les
activitats del passaport Edunauta.

6.5- Grup de recerca UVIC-UB

Francesc Arolas recorda la proposta que va fer el grup de recerca de la UVIC-UB en la sessió
anterir i explica que es van reunir, en el centre de recursos, amb inspecció, la direcció de l’EAP i la
Neus Ruiz.
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La mateixa Neus Ruiz explica que inspecció va remarcar la càrrega de treball que hi ha en els
centres i que calia anar en compte amb noves propostes.
Tot i així, es veu positiu treballar en temes d’investigació i es va acordar que els responsables del
grup de recerca anirien a cada centre a presentar el seu projecte.

Es considera convenient la signatura d’un conveni i s’està a l’espera de tenir-lo signat per poder
avançar.

7. Torn obert de paraules

El  regidor  informa que  el  col·lectiu  de  professionals  de  les  Escoles  Bressols  Municipals,  van
convocar una vaga indefinida parcial a partir del 31/05/22.
Les reivindicacions eren:
1- Mantenir el personal del qual s’ha dotat a les escoles durant el temps de pandèmia i que era de
mestra més TEI de suport, a cada grup.
Argumenten que amb la gratuïtat de la franja 2 a 3 anys, les famílies destinaran part de la quota
que pagaven a l’horari d’acollida i al menjador. Consideren que hi haurà un augment considerable
de feina.
2- Fer jornada intensiva a partir de Sant Joan

El dia 30 hi va haver una reunió on es van tractar més enllà dels temes laborals i van decidir aturar
la vaga fins a la finalització de les matrícules.

Marina López diu que hi ha moltes famílies i treballadores molestes per la manca de personal amb
els alumnes de Necessitats Educatives Especials.

Francesc Arolas respon que a les Escoles Bressol Municipals es fa una reserva d’1 plaça per aula
per a alumnat amb NEE. La dificultat, malgrat tota la detecció prèvia, és que al llarg dels mesos hi
ha casos que es manifesten. És per això que ja es fa una reducció de ràtios, per poder atendre’ls
millor.
A les aules de 2 a 3 anys, en comptes de 20 alumnes n’hi ha 18 i a les aules d’1 a 2 anys, en
comptes de 13 n’hi ha 11

El personal actual és d’una mestra per aula, una TEI per a cada 2 grups, una coordinadora per
centre, plans d’ocupació amb formació de TEI a jornada completa, alumnes del CFGS d’Educació
infantil amb FP dual i una conserge per centre.

El nombre de professionals establert pel Departament seria de 23 i el curs vinent n’hi haurà 39 .
Durant  tot  el  temps  de  la  pandèmia,  l’ajuntament  no  ha  rebut  cap  dotació  extraordinària  del
Departament  per  a  l’increment  de  personal  i  ho  ha  hagut  d’assumir  tot.  Els  pressupostos
municipals són finits i no es pot ampliar més la plantilla de manera injustificada.
Tot i així, es farà una valoració de la situació una vegada finalitzi la matrícula i es tingui constància
real de les demandes de les famílies.
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Si es confirmés aquest augment de la demanda, s’estudiaria l’ampliació de la contractació però no
abans.
Víctor Velasco explica que el Casal del mestre forma part de la plataforma «Granollers en defensa
del català» i demana que el CEM es posicioni a favor.
Consideren necessari fer front als atacs al català per obtenir la reacció de la població.
Francesc Arolas pregunta si s’ha redactat algun manifest i davant la resposta positiva, demana
que s’envii a la secretaria d’aquest consell que el farà arribar a tots els membres perquè donin la
seva opinió o si s’hi vol fer alguna esmena.

Una representant de les famílies demana poder disposar d’informació més detallada, a priori, de
les activitats dels Casals d’estiu. Pensa que caldria tenir més informació, abans de la reunió de les
famílies, per poder fer una tria més conscient.
Carles Lax respon que s’ampliarà la informació en el llibret que cada any es publica del programa
«Fes-te l’estiu».
En resposta a l’assistència setmanal a la piscina, s’informa que a partir de 6 anys van una vegada
a la setmana a la piscina i els més petits fan jocs d’aigua en les instal·lacions del propi casal.

Finalitza la sessió a les 20 h i s'aixeca aquesta acta per recollir i fer constar els temes tractats.

Mercè Pregona i Tubau
Secretaria delegada del Consell Escolar Municipal de Granollers
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