
 
 

 
 

 

ACTA DE SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE LLIÇÀ D’AMUNT 

 

Identificació de la sessió 

Núm. : 2/curs 2020-21 

Caràcter: ordinari 

Data: 16 de febrer de 2021 

Horari: 18.00h  

Sessió virtual 

 

Hi assisteixen: 

 

Fran Sánchez, regidor 

Engra Rodriguez, directora escoles bressol municipal  Palaudàries 

Àngels Grau, directora escoles bressol municipal  Nova Espurna 

Montse Medico, AMPA EBMNE 

Nani Montes , representant AMPA EBM Palaudàries 

Pilar Soteras ,directora Institut Lliçà  

Feli Romero, AMPA Institut LLiçà 

Demelsa Franco, AMPA Escola Picots 

Josep Gendra, Escola Rosa Oriol Anguera 

Segundo Jimenez, Escola Miquel  Martí i Pol 

Gemma Gonzalez, AMPA Institut Hipàtia d’Alexandria 

Silvia Mateu, Tècnica Educació i secretària del CEM  

Santi , director Institut Hipàtia d’Alexandria  

Fàtima Kallon, tutora PFI 

Gina , Escola Els Picots 

Sarai Samper ( empresa suport Diputació 

Anna del Rio ( tècnica Diputació) 

 

Excusen la seva assistència: 

Mª Teresa Camp, AMPA Escola Rosa Oriol Anguera 

Ignasi Simon, alcalde 



 
 

 
 

 

Ordre del dia: 

 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2- Projecte Creix i Consell d´Infant. 

3- PFIDE 

4- Presentació del Pla Local d’Educació i proposta de treball 

5- Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprova l´acta de l´anterior consell 

 

2. Projecte Creix i Consell d´Infant. 

Ha patit un petit entrebanc. El vàrem licitar però algun estament del Departament ha considerat 

que es solapen les seves competències i l´inspector l´ha paralitzat.  Busquem una alternativa al 

projecte Creix. Demà farem una reunió amb l´inspector, però preveiem que ens dirà que no el vol. 

Això no vol dir que ens conformem, demanarem hora al Pere Masó per poder fer un conveni per 

poder-lo portar a terme. Es demana la col·laboració amb les escoles que puguin derivar els 

alumnes que ho necessitin. 

El director de Rosa Oriol proposa presentar-ho com una activitat de PAE. El Segundo, director de 

Martí i Pol opina el mateix i aporta que l´inspector és molt complicat. 

El Santi, director de l´Hipàtia demana si el projecte també inclou perdre l´acollida dels alumnes 

expulsats dels Instituts. El Fran li afirma. 

Pel que fa al Consell d´Infants, el Fran explica que el divendres es fa la rebuda dels nous 

integrants. Molt contents per haver-lo posat en marxa i que aquest curs s´intentarà donar-li més 

empenta. 

 

 

El Fran, comunica que ja han estat publicades les licitacions del Projecte Creix i el CI. 

 



 
 

 
 

3. PFIDE 

Les bases són les mateixes, però hi ha una ampliació fins a 2on ESO. Des l´escola Els Picots hi havia 

dubtes sobre la matrícula viva i ja estan sol ventats. El secretari, el Santi, manifesta que es compraran 

aquest llibres amb els 10€ que aporten els alumnes. 

 

4. Presentació del Pla Local d’Educació i proposta de treball. 

L´Anna del Rio, tècnica de la Diputació fa una presentació del paper del CEM com a òrgan de govern 

al Pla Local Educatiu. Adjunto power point resum presentació. 

Seguidament,  la Sarai, representat de l´empresa que fa el suport per l´elaboració del PLE continua 

amb la seva explicació. Adjunto power point resum. 

La Sarai, proposa fer un recull de temes que preocupen: 

Escola Rosa Oriol- Importància als NEE. Alumnes amb necessitats socio-econòmiques. Xarxes socials 

i noves tecnologies. 

Escola Martí i Pol- Importància als NEE. Vinculació dels alumnes al poble. Vinculació amb les diferents 

entitats.. 

Inst. Lliçà- Importància etapes ESO, NEIS i NESE. Oportunitats per continuar estudiant.. 

AMPA Ins. Lliçà- Motivació primera etapa de l’ESO. Acompanyament emocional a l’ESO. 

Ins. Hipàtia-  Coincideix a la importància als NEE. Poca pertinença al territori. Violència juvenil, pla 

d´actuació. 

AMPA Ins Hipàtia- Treballar les extraescolars a secundària que no les volen. I més participació de les 

famílies a les AMPES. 

EBMNE- Creació d´un espai familiar.. 

AMPA EBMNE- Acompanyament a les famílies, espai familiar. 

EBMP- Coincideix amb l´EB. 

PFI- Temes de violència juvenil. Temes xarxes i sexualitat. Projecte d´acompanyament emocional( 

suport psicòloga). 

 

Finalment el Fran explica que ja em decidit el nom del Pla, EDUC360 i que cal escollir un logo. 

S´exposen tres propostes fetes pel dissenyador de l´ajuntament i s´escull per majoria el logo nº 3. 

7 .Precs i preguntes. 

No hi ha preguntes 

. 

S’ aixeca la sessió a les 19:31h.  



 
 

 
 

 

 

 

 

La secretària      Vist i plau 

                   L´Alcalde 

 

 

 

Silvia Mateu Arnau     Ignasi Simon Ortoll 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


