
 

 

ACTA DEL CONSELL SECTORIAL D’EDUCACIÓ 
 

 
Data: 3 de juliol de 2013 
Hora: 19:30 h 
Lloc: EMD de Valldoreix 
 
Assistents: 
 

1. Elena Degollada 
2. Tània Martínez 
3. Montse Turu 
4. Carme Roca 
5. Sílvia Felip  
6. Xabier Araujo 
7. Manel Cerdà 
8. Néstor Cuartero 
9. Gemma Gassó 
10. Sandra Rovira 
11. Clara Caso 
12. Núria Toledano 

 
Excusa la seva presència la Senyora Montse Aragay i la Senyora Cristina Fenollar.  
 
Actua de Presidenta la Senyora Susana Herrada i de secretària la Senyora M. Josep 
Tuyà 
 
La presidenta obra la sessió del Consell sectorial de l’Educació amb la presentació de la 
Tècnica d’Educació, Sra. M. Josep Tuyà, que actuarà de Secretària, d’acord amb el 
Decret de Presidència 390/13, excusa la seva assistència la Sra. Cristina Fenollar del 
Centre la Quitxalla i la Sra. Montserrat Aragall, Directora de l’Escola Bressol de 
Valldoreix,  
 
Tot seguit procedeix amb el següents punts de l’Ordre del dia,:  

 
 

1. APROVACIÓ, si s’escau de l’Acta de la Sessió del dia 07.05.2013 
 
La presidència manifesta, que l’acta del 7 de maig ha estat lliurada als assistents per 
correu electrònic, que s’han procedit a realitzar les esmenes presentades per la Sra. 
Turu, pregunta als assistents si hi ha alguna esmena o rectificació més a l’acta.  
 
No havent cap esmena l’acta queda aprovada, amb l’abstenció del a Sra. Sandra Rovira, 
Gemma Gasso, Nestor Cuartero, Clara Caso i Núria Toledano, al�legant que no hi eren 
en la sessió passada. També s’abstent de la votació el Sr. Xabier Araujo. 
 



 

 

 

 

No obstant, dins d’aquest punt la Sra. Turu, manifesta que en la sessió passada es va 
considerar que hi podrien estar representats dos membres per Centre. Al que la 
Presidenta, Sra. Herrada, manifesta que es va  acordar que seria un membre per Centre 
o Entitat.  
 
La Sra. Turu demana que consti en acta, que tot i que sigui un membre per Centre 
també podien ser dos persones. La Sra. Herrada conclou que no obstant el Reglament 
de Participació Ciutadana prevegi que siguin dues persones, pensa que amb un membre 
per AMPA és suficient, doncs ja hi ha membres d’escoles  designats en aquet consell 
sectorial que també són Consellers del Consell de la Vila.  
 
La Sra. Turu, adreçant-se ala secretària, manifesta que els convocatòries les ha de fer 
la secretària, aquesta contesta que en el moment de la convocatòria no estava 
nomenada.  
 
Per últim, la Sra. Turu, manifesta que se li ha notificat el Decret de nomenament de la 
secretària del Consell, però que aquesta notificació no tenia peu de recursos.  
 
2. PROPOSTA DE CALENDARI fins el desembre de 2013 
 
La presidència efectua la proposta de calendari,  amb la proposta de  dies concrets de 
les sessions, donant compliment al punt tercer de l’acta del dia 7 de maig de 2013: 
 

TRIMESTRE DIES 
2n trimestre 2013 7 de maig de 2013, de Constitució 
3er trimestre 2013 3 de juliol de 2013 
4r trimestre 2013 2 d’octubre de 2013 

 
La presidència manifesta que en la sessió del més d’octubre es farà la proposta de 
calendari del Consell per l’any 2014. 
 
3. LLIURAMENT DELS RRI-RRS i els REGLAMENTS DEL CONSELL ESCOLAR per 

part dels Centres.  
 
La Presidenta senyala que en les carpetes lliurades hi ha el Reglament Regulador del 
Servei de l’Escola Bressol i el Reglament de Regim Intern de l’Escola Bressol.  
 
La Sra. Caso, exposa, que el Reglament que ella aporta són les normes d’organització i 
funcionament aprovades pel Departament d’Ensenyament. I es compromet a fer-ne 
arribar una còpia a la Sra. Turu. 
 
La Sra. Turu, pregunta al Sr. Cerdà, de l’Escola de Música, si aquest Centre disposa de 
Reglament intern o pel contrari es regula pel Reglament de Prima`ria de la Generalitat 
de Catalunya.  
 



 

 

 

 

 

El Sr. Cerdà aporta el seu Reglament de Règim Intern, dient que en part es regeixen pel 
reglament de centres docents no universitaris. Es crea un debat sobre la procedència de 
les normatives dels centres. La Sra. Caso senyala que cada tema educatiu s’atribueix a 
un òrgan diferent: AMPES, Consell Escolar, etc. 
 
La Sra. Turu, sol�licita informe jurídic sobre el procediment d’aprovació del Reglament 
Intern de l’Escola de Musica, si l’aprova el Centre o l’ha d’aprovar la Junta de Veïns de 
l’EMD. I el mateix pregunta pel de l’Escola Bressol. La Sra. Herrada manifesta que el va 
aprovar l’EMD. 
 
4. PROPOSTA DE TREBALL. 
 

La Sra. Herrada sol�licita a la Sra. Tuyà que expliqui la proposta de Projecte, es fa el lliurament als 
assistents, i es determina que en la propera reunió es tornarà a parlar del tema, quan cada Centre 
hagi pogut estudiar les possibilitats reals de creació del Banc, així com els material que podria 
formar part d’aquest banc. 
 
La Sra. Caso, manifesta que en el Ferran Clua es fa quelcom similar, encara que es més de consulta 
els llibres que formen part del Banc de llibres, que els pares paguen 7 o 8 eruos per la socialització 
dels llibres. Que per altra banda,  a través d’una llibreria de Cerdanyola fan la compra del material 
escolar i que els donen un lot de llibres per famílies en situació econòmica precària. Que veu difícil 
que el material fungible pugui formar part del banc de material. 
 
La Sra. Herrada, explica el projecte que porta a terme l’IES Arnau Cadell i afirma que ha suposat un 
estalvi pels pares del 40% en la compra de llibres. 
 
Part dels membres, pensen que primer han de cercar quin material es el que ha de formar part del 
Banc. El Sr. Cerdà manifesta que per l’Escola de Música pot ser una bona proposta-  
 
La Sra. Turu, manifesta que caldria ampliar el termini per presentar més projectes, donat que hi 
havia poc temps per formular-les. Demana a la presidència que exposi com està la proposta del 
Consell d’Infants. La Sra. Herrada explica que s’està treballant. 
 
 I la Sra. Caso comenta la poca participació  que aquest Consell te a nivell de Sant Cugat del Vallès 
per parts dels Centres. Proposa que es treballi un projecte relacionant amb els alumnes del Ferran 
Clua/Escola Bressol/Casal de la Gent Gran. 
 
La Sra. Roca presenta el projecte per l’Escola Bressol de creació de l’Escola de Pares, amb 
conferències i tallers. La Sra. Caso comenta que a Sant Cugat, l’Escola de Pares fan de forma 
rotatòries les xerrades pels centres, i són els propis centres qui fan les propostes. 
 
La Sra. Rovira diu que cal cercar xerrades interessant, i que es facin coordinadament amb altres 
centres.  
 
Es parlar també de l’Intercanvi entre primària  i altres centres educatius estrangers-. 
 



 

 

 

 

 
 
5. Suggeriments i Preguntes 
 
No havent mes temes a tractar s’aixeca la sessió a les 20:44h. 
 
La Presidenta        La Secretària 
 
 
 
 
 
SUSANA HERRADA       M. JOSEP TUYA 
 
 
 
 
Acta Aprovada per unanimitat dels assistents, en la sessió del dia 2 d’octubre de 2013. 
 

 

 

 

 


