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5.4. Educació 
 
5.4.1. Població escolar. Nivells d’instrucció 

 
5.4.1.1. Població escolar de Cassà de la Selva 
 
El sistema educatiu de Catalunya s’estructura en diferents etapes (figura 5.4.1.):  
 

Figura 5.4.1. 
Ordenació del Sistema Educatiu de Catalunya 

 
Font: Departament d’Ensenyament, 2001 
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A Cassà, actualment hi ha 4 centres d’educació que cobreixen les necessitats educatives de 
la població des de 0 a 18 anys, en tots els àmbits esmentats excepte en la Formació 
Porfessional. El nombre d’alumnes matriculats durant el curs 2000 / 2001 és de 1.638 
alumnes (des de la llar d’infants fins a secundària). Aquest valor inclou majoritàriament 
alumnes de Cassà de la Selva, però també de municipis de la seva àrea d’influència 
(Campllong, Caldes de Malavella,  Llambilles, Sant Andreu de Salou, Llagostera, etc.). (taula 
5.4.1.).   
 
 

Taula 5.4.1. 
Alumnes matriculats en els centres educatius de Cassà de la Selva1. 2000 

 
Centre Etapa Titularitat Àmbit Nº alumnes 

Llar d’infants Infantil (llar d’infants) Púbic Cassà, Campllong 101 (5)  
CEIP Puig 
d’Arques 

Infantil (parvulari)  
Públic Cassà, Campllong i 

Llambilles 
157 

Primària 280 (42) 

La Salle 
Infantil (parvulari)  

Privat 
concertat Cassà i àmbit d’influència 

96 (12) 
Primària 261 (67) 
Secundària obligatòria 203 (66) 

IES 
Secundària obligatòria 

Públic Cassà i àmbit d’influència 
362 (177) 

Secundària batxillerat 178 (71) 
TOTAL - - - 1.638 (440) 

1(entre parèntesis s’indiquen els alumnes de fora de Cassà) 
 
Font: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Cultura. 2001 
 
 
Aproximadament 2/3 dels alumnes cursen els seus estudis en les escoles de titularitat 
pública (Llar d’Infants, Escola Puig d’Arques i IES), mentre que la resta ho fa en l’únic centre 
privat - concertat que hi ha, el Col·legi la Salle (figura 5.4.2.). Alhora tot i que no es disposa 
de dades, la major part dels alumnes residents al municipi realitzen els seus estudis en els 
centres educatius (públics o privats / concertats) del propi municipi.  
 
 

 
Figura 5.4.2. 

Distribució dels alumnes matriculats en centres de Cassà al sector públic i privat-concertat. 2001 

Font: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Cultura, 2001 
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5.4.1.2. Nivell d’instrucció  
 
Per avaluar el nivell educatiu de la població de Cassà de la Selva, es disposa de dades de 
l’Institut d’Estadística de Catalunya de l’any 1996, corresponents a la població major de 16 
anys. 
 
La població de Cassà de la Selva presenta un nivell d’instrucció relativament baix (taula 
5.4.2.). Si bé el percentatge de població amb la primària incompleta es redueix 
progressivament entre els sectors de població més jove, encara ara el 73 % dels 
cassanencs només ha realitzat cap, una o les dues etapes de l’EGB, percentatge superior al 
comarcal (67,5 %) i del global de Catalunya (67,4 %).  
 
Cassà de la Selva compta amb 40 persones – un 0,6 % del global – de 10 anys o més que 
no saben llegir o escriure. Aquest percentatge és inferior al comarcal (1,70 %) i del conjunt 
de Catalunya (1,74 %). Alhora cal destacar que aquest valor s’ha reduït considerablement 
respecte al de l’any 1991, que era de 73 persones. Tanmateix encara hi ha 7 persones 
menors de 50 anys (entre 30 i 44 anys) que no saben llegir ni escriure.  
 
D’altra banda, també destaca que el percentatge de població que ha realitzat FP (de 1er i/o 
2on grau) supera àmpliament al dels que han realitzat BUP i COU. Aquesta situació no és 
típica del conjunt de Catalunya i encara menys habitual dins dels municipis de la comarca 
del Gironès. Aquest fet potser degut en part per l’important percentatge d’alumnes de Cassà 
que han optat per la FP (bàsicament determinada per l’oferta de FP que oferia La Salle), i el 
fet d’haver de sortir del poble per a estudiar BUP i COU. Per altra banda, la tradició industrial 
de Cassà pot ésser un altre element que hagi condicionat, en part, el major nombre de 
població que hagi estudiat FP. 
 
 
 

Taula 5.4.2. 
 Població segons els nivells d’instrucció. 1996 

 
Nivell d’instrucció Cassà Gironès Catalunya 
Primària incompleta 10,90 14,28 15,97 

EGB 1ª etapa 51,56 37,88 35,68 
EGB 2ª etapa 10,56 15,32 15,88 
FP 1er grau 8,19 5,69 6,29 
FP 2n grau 3,92 3,38 4,41 
BUP i COU 7,85 10,36 10,02 
Títol mitjà 3,42 5,91 5,21 

Títol superior 3,60 5,47 4,80 
 
Font: Web del l’Institut d’Estadística de Catalunya.  
 
 
La població amb un títol mitjà o superior també es situa lleugerament per sota dels valors 
comarcals i autonòmics. No obstant això, tot i que es desconeix el nombre d’alumnes de 
Cassà que estan realitzant els seus estudis universitaris, si que es coneix el nombre 
d’alumnes que estudien en centres de Cassà que han aprovat les proves d’accés universitari 
(PAAU). Així en els darrers 4 cursos hi ha més d’un centenar d’alumnes que han aprovat la 
PAAU, valor que representa aproximadament prop del 30% de la població de la generació 
del 1979/1982.  
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Aquest fet també es veu constatat en el nivell d’instrucció per franges d’edat, on es pot 
comprovar com el percentatge de població que assoleix un títol mitjà o superior s’incrementa 
en les noves generacions (figura 5.4.3.). Tot i això, continua essent preocupant que encara 
més del 40% de la població entre 20 i 24 anys s’ha quedat en la 2ª etapa de l’EGB. Aquesta 
situació és més accentuada entre els homes que entre les dones. Així per exemple entre les 
persones de 20 a 24 anys que han acabat els seus estudis en l’EGB, un 63% són homes i la 
resta dones. També resulta il·lustratiu que d’entre les 58 persones d’aquesta mateixa franja 
d’edat que havien aconseguit un títol mitjà o superior, 22 siguin homes (38%) i la resta 
dones (62%).  

 
 

Figura 5.4.3. 
 Població segons els nivells d’instrucció, per franges d’edat. 1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Font: Web del l’Institut d’Estadística de Catalunya.  
 
 
Des de la reforma de l’ensenyament i l’entrada en funcionament de l’ensenyament secundari 
obligatori resulta molt més dificultós valorar el fracàs escolar de la població. No obstant això, 
actualment hi ha un total de 6 joves d’entre 14 – 16 anys amb problemes de fracàs escolar. 
Actualment, aquests joves es desplacen a la unitat d’escolarització de Girona. Tanmateix 
seria important pel municipi poder disposar d’una unitat d’escolarització externa, la qual 
permetés l’aprenentatge d’un ofici (mecànica, jardineria, etc.) a aquells alumnes en situació 
de fracàs escolar. 
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• Nivell d’escolarització actual  
 
Tot i que resulta difícil d’avaluar, el nivell d’escolarització de Cassà de la Selva es situa en 
valors elevats. És evident que en aquelles etapes on l’ensenyament resulta obligatori el 
percentatge d’escolarització s’aproxima molt al 100%. No obstant això, en l’etapa d’educació 
infantil (que comprèn fins als 6 anys d’edat i inclou els cicles de llar d’infants i parvulari) 
l’ensenyament té caràcter voluntari, i evidentment el nivell d’escolarització presenta valors 
inferiors. Així, segons una estimació realitzada prenent com a variables el nivell de 
matriculació a la llar d’infants i al parvulari (del Puig d’Arques i La Salle) i els valors de 
natalitat del municipi, s’observa com gairebé la meitat dels infants de Cassà van al primer 
curs de la llar d’infant (P1) i pràcticament el 80% cursen el segon curs a la llar (P2). A patir 
de les primeres etapes del cicle infantil (P3) aquests percentatge ja assoleix valors superiors 
tot i que atès que la procedència dels nens és més àmplia, el valor obtingut es troba 
subjecte a un major grau d’error (figura 5.4.4.).  
 

Figura 5.4.4. 
Nivell d’escolarització de les primeres etapes educatives de la població de Cassà 

Font: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Cultura, 2001 
 
 
• Nivell de coneixement del català 
 
Cassà de la Selva presenta un nivell molt elevat de persones que entenen i saben parlar el 
català i un baix percentatge de persones que no l’entenen (taula 5.4.3.). Aquest valors tant 
elevats són lògics tenint en compte el baix nombre d’immigrants que ha acollit la població 
fins al 1996. No obstant això, en els darrers anys les recents vingudes de persones 
procedents d’altres països (principalment Gàmbia i Marroc) poden haver incrementat 
lleugerament el nombre de persones que no l’entén.  
 

Taula 5.4.3. 
 Coneixement del català. 1996 

 

Població 
Coneixement del català (%) 

L’entén 
El sap 
parlar 

El sap 
llegir 

El sap 
escriure 

No l’entén Població ≥≥≥≥ 
2 anys 

Girona 96,64 83,04 81,51 56,64 3,36 69.042 
Salt 95,24 78,86 76,53 58,83 4,76 21.058 

Cassà 99,07 92,07 85,23 66,71 0,93 7.279 
Gironès 96,92 84,49 81,75 57,73 3,08 126.354 

 

Font: Web del l’Institut d’Estadística de Catalunya.  
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5.4.2. Oferta educativa 
 
Són molts els processos implicats en l’educació d’una persona. De forma simplificada es pot 
dividir l’educació reglada (sistema educatiu regulat), no reglada (múltiples ofertes educatives 
en diferents vessants i organitzat per diferents centres, grups, clubs,...) i la educació informal 
(l’educació implícita de viure en societat, i que té com a principals agents les relacions 
personals i els mitjans de comunicació). A continuació es descriu l’oferta educativa reglada i 
no reglada de Cassà de la Selva. 
 
 
5.4.2.1. Educació reglada 
 
• Oferta educativa pública 
 
A Cassà de la Selva hi ha 3 centres d’educació pública, la Llar d’Infants Municipals “Taps”, el 
CEIP Puig d’Arques i l’IES de Cassà de la Selva. 
 
- Llar d’infants TAPS 
 
La Llar d’Infants municipal Taps és un centre públic, administrat per l’Ajuntament, que va 
entrar en funcionament a l’any 1994. Ubicat al C/ Sant Andreu Salou, es troba una mica 
allunyat del centre històric de la ciutat. No obstant això totes les aules de la llar estan a la 
planta baixa de l’edifici, i per tant no presenta problemes d’accessibilitat ni de barreres 
arquitectòniques.  
 
El centre acull un centenar de nens (d’edats compreses entre 8 mesos a 3 anys) procedents 
dels municipis de Cassà de la Selva, Sant Andreu i Campllong entre d’altres, hi compta amb 
3 línies (aules / curs), amb una ràtio d’alumnes per aula de 15,5. No obstant això, el nombre 
alumnes matriculats anualment presenta una relació directa amb la natalitat i per tant 
presenta oscil·lacions anuals (figura 5.4.5.). 
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Figura 5.4.5. 
Alumnes escolaritzats a la llars d’infants per grups d’edats. 1995 – 2001  

 
Font: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Cultura, 2000 
 
 
 
L’horari escolar del centre va de 9 a 12h del matí i de 15 a 18 h de la tarda, complementat 
per dues educadores fora de l’horari escolar (de 8:30 a 9:00; de 2:30 a 3:00; i de 6 a 6:30). 
També compta amb un servei de menjador (de les 12 a les 15 h).  
 
La relació entre el centre i l’Ajuntament es realitza mitjançant una regidoria municipal. A més 
l’administració municipal s’encarrega de les nòmines del personal i del cobrament de les 
matrícules i de les quotes mensuals. També coordina les tasques de manteniment de la llar i 
transmet la sol·licitud de subvenció del Departament d’Ensenyament, així com les sol·licituds 
de beques per a les  famílies amb escassos recursos econòmics.  
 
- Escola Pública Puig d’Arques 
 

El CEIP Puig d’Arques és un centre públic que es troba administrat pel Departament 
d’Ensenyament, tot i que el manteniment i la consergeria del centre correspon a 
l’Ajuntament. S’ubica a la Rambla Onze de Setembre, i s’imparteix l’etapa infantil i de 
primària. Actualment acull a un total de 437 alumnes i disposa de 2 – 3 línies en les etapes 
d’educació infantil i 2 en primària, que representa una mitjana de 23 alumnes per aula.  
 
Actualment CEIP Puig d’Arques hi ha 27 professors (entre els quals hi ha 1 logopedes, 2 de 
suport).  
 
- IES de Cassà de la Selva 
 

L’IES és un centre públic que depèn exclusivament del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Es troba situat al nord del nucli urbà en un dels principals punts de 
creixement urbanístic del municipi (C/ Josep Pla).  
 
Aquest centre imparteix l’etapa de secundària obligatòria (de 12 a 16 anys) i 3 modalitats de 
batxillerat (ciències de la naturalesa i de la salut, humanitats, ciències socials i tecnologia). 
Acull a un total de 540 alumnes i disposa de 2 – 3 grups per curs, amb un ràtio de 28 
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alumnes per aula. Amb l’entrada en funcionament d’aquest centre, la major part dels 
estudiants de secundària realitzen els seus estudis a Cassà de la Selva. 
 
A nivell d’equipaments, el centre disposa de bones instal·lacions i no presenta problemes 
estructurals ni d’espai. Actualment el servei de transport escolar el realitzen 3 empreses 
diferents (Lebrel, Maynau i Ampsa) les quals realitzen 5 rutes diferents (des de Llambilles, 2 
punts de Caldes de Malavella, el Llac del Cigne i Santa Pelaia). 
 
L’AMPA de l’IES organitza anualment una jornada per a pares i mares, la qual consta de 
conferències, tallers, debats, etc. Alguns dels darrers temes tractats són: la droga, el futur 
dels estudiants, etc. 
 
 

• Oferta educativa privada – concertada  
 
D’altra banda a Cassà de la Selva també hi ha un centre d’educació privat – concertat: La 
Salle. Aquest centre té una ubicació molt cèntrica (C/ Germà Agustí) i imparteix educació 
infantil (subvencionat), primària (concertat) i secundària obligatòria (concertat).  
 
Actualment a La Salle de Cassà hi cursen 560 alumnes i compta amb un o dos grups per 
curs, i la mitjana d’alumnes per aula es situa entre 21 (a infantil i primària) i 23 (secundària). 
 
 

• El consell escolar 
 
Cassà disposa d’un consell escolar que agrupa unes 20 persones (mestres, AMPA, 
representants sindicals, etc.). A nivell funcional aquest consell resulta poc operatiu, ja que 
des de la seva creació tant sols s’ha reunit dues vegades (aproximadament 1 reunió a l’any).  
 
 
• La immigració i l’escola 
 
La creixent immigració que rep Cassà de la Selva també es tradueix en un increment en la 
població escolar d’origen immigrant. Durant el curs 2000 – 2001 la població escolar d’origen 
immigrant és d’uns 65 alumnes (principalment de Gàmbia i darrerament del Marroc). Una 
part important d’aquesta població escolar es concentra a les etapes d’educació infantil i 
primària. 
 
Davant d’aquesta nova situació cal fomentar el repartiment dels joves immigrants en les 
escoles del municipi i així evitar els lògics problemes relacionats amb una excessiva 
concentració. Fins al 1999 la població escolar immigrant es concentrava majoritàriament al 
CEIP Puig d’Arques, fet que s’ha començat a canviar, fent efectiva una certa redistribució 
dels escolars immigrants. Així, en el darrer curs l’escolarització d’alumnes amb necessitats 
educatives especials ha estat d’11 places al CEIP Puig d’Arques per 3 a La Salle. A la taula 
5.4.4. s’observa la població escolar nascuda fora de l’estat en els diferents centres educatius 
de Cassà.  
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Taula 5.4.4. 
Població escolar immigrada de Cassà de la Selva. 2001 

 

Centre 
Població escolar nascuda fora de l’estat 

Total % 
E. I. Taps 6 6,3 
CEIP Puig d’Arques 35 8,0 
La Salle 16 2,9 
IES Cassà  8 1,4 
TOTAL 65 3,5 

 
Font: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Cultura, 2001 
 
 
 
• La relació entre l’escola i l’entorn 
 
Relació escola – medi és important, tant en els propis coneixements adquirits pels alumnes 
com pel propi entorn (associacions, activitats, festes, etc.). 
 
Actualment la relació entre l’escola i l’entorn presenta un nivell d’interrelació força bo. Així 
durant l’any hi ha un bon grapat d’activitats que es realitzen coordinadament entre les 
diferents escoles del municipi i que transcendeixen en el que es podria anomenar l’àmbit 
escolar (vegeu la taula 5.4.5.). En aquest sentit també resulta positiu que bona part del 
professorat que ensenya a les escoles de Cassà, hagi nascut o resideixi en el propi municipi.  
 
 
 

Taula 5.4.5. 
Principals activitats que realitzen les escoles de Cassà de la Selva. 2000 

 
 
� El CEIP i La Salle realitzen una programació conjunta d’activitats per Nadal 
� Pròxima edició d’un CD amb cançons per a la mainada (llar d’infants, CEIP i la Salle) 
� Premi literari per Sant Jordi (organitzat pel grup excursionista). Durant aquest any 
s’han realitzat sessions prèvies on s’ha treballat el tema de la interculturalitat. Aquesta 
activitat es realitza conjuntament entre el CEIP, La Salle i L’IES. 
� Diferents activitats organitzades per les AMPAS de les escoles.  
� Les diferents escoles han participat en els actes de la Ciutat Pubilla (i participaran en 
la cloenda). 
� La Salle organitza una diada del pedal i el CEIP una diada del joc. Ambdues 
activitats són molt participades pels escolars dels respectius centres.  
� Activitats d’educació ambiental al Parc de les Gavarres (Consell Comarcal) 
� Activitats conjuntes per a celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient (Les activitats es 
fan per nivells educatius amb la participació conjunta d’alumnes de les diferents 
escoles). Es van iniciar l’any 2000. 
 

 
Font: Ajuntament de Cassà de la Selva. Àrea de Cultura, 2000 
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5.4.2.2. Educació no reglada 
 
• Escola d’adults de Cassà  
 
L’escola d’adults de Cassà realitza uns 25 cursos cada any, que generalment es realitzen a 
la Casa de Cultura Manel Tolosà ubicada al Carrer Major.  
 
Durant el curs 2000 – 2001 l’escola d’adults realitzarà diferents cursos de formació 
continuada: català (diferents nivells), anglès, (dos cursos) i de comerç i indústria (introducció 
a la comptabilitat, gestió bàsica d’exportació, etc.).  
 
D’altra banda, també es realitzaran d’altres cursos de formació pel lleure (ball, sardanes, 
pintura, fotografia, massatge, cuina, etc.). Paral·lelament l’Escola d’art Municipal organitza 
diferents cursos durant tot l’any de dibuix, pintura i tallers d’arts plàstiques.  
 
En l’actualitat els cursos de formació continuada presenta un nivell relativament baix 
d’inscripcions mentre que en els de formació pel lleure és més elevat. 
 
 
• Escola de música 
 
Cassà de la Selva disposa d’una escola de música, de titularitat privada, reconeguda pel 
Departament d’Ensenyament, amb una inscripció d’uns 150 alumnes.  Actualment aquesta 
escola, que s’ubicarà en el nou equipament de Can Galà, també està en procés de convertir-
se en escola municipal.   
 
 
• Escola d’Art 
 
A Cassà existeix una escola d’Art, de titularitat municipal. Està previst que l’escola d’Art 
també s’ubiqui en el nou edifici de Can Galà, actualment en construcció.  
 
 
• Casal d’Estiu  
 
Durant els mesos de juliol i agost la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament organitza cada any 
un casal d’estiu obert a nens i nenes entre 3 i 12 anys. Aquest casal fonamentalment consta 
de tallers, jocs, sortides, excursions, piscina, acampades, etc, i bona part de les activitats es 
realitzen a les instal·lacions de l’escola Puig d’Arques.  
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5.4.3. Educació ambiental 
 
Dins de l’educació ambiental cal destacar anualment el Consell Comarcal del Gironès 
prepara sortides pels alumnes de primària i secundària. Aquestes jornades tenen una 
durada d’unes 7 hores i mitja i estan guiades per educadors ambientals contractats pel 
consell i es compta amb suport de material audiovisual i didàctic. El consell subvenciona a 
les escoles de la comarca el cost del monitoratge i transport.  
 
Així algunes de les darreres visites i sortides organitzades pel Consell Comarcal del Gironès 
són el Volcà de la Crosa, les Gavarres, la Capçalera de l’Onyar, el Puig de Cadiretes, la Vall 
de Llémena, les deveses de Salt i el Museu de l’Aigua.  
 
Paral·lelament, les diferents escoles també organitzen sortides en indrets generalment 
propers al municipi. Així per exemple el cicle mitja del CEIP Puig d’Arques organitza sortides 
a la Pineda Fosca passant per la resclosa de la Verneda, i una altra al Santuari dels Àngels 
(Gavarres).  
  
També cal destacar que en la celebració de dia del Medi Ambient (5 de juny) es realitzen 
diferents activitats d’educació ambiental i cívica en el municipi. Aquestes activitat, iniciades 
l’any 2000, es van preparar per nivells educatius amb la participació conjunta d’alumnes de 
les diferents escoles. 
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