
 
 

 
 

 

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

 

 

 

Identificació de la sessió 

Núm. : 1/curs 2018-19 

Caràcter: ordinari 

Data: 6 de febrer de 2019 

Horari: 18.00h  

Lloc: Sala del 1r pis de l’edifici de la Policia Local 

 

 

Hi assisteixen: 

 

Fran Sánchez, regidor 

Sara Lobato, directora escoles bressol municipal  Palaudàries 

Sònia Lopez, directora escoles bressol municipal  Nova Espurna 

Montse Medico, representant AMPA EBMNE 

Pilar Soteras ,directora Institut Lliçà  

Feli Romero, AMPA Institut Lliçà 

Victor Peral, AMPA Escola Picots 

Josep Gendra, Escola Rosa Oriol Anguera 

Mª Teresa Camp, AMPA Escola Rosa Oriol Anguera 

Rosa Maria Miró, Escola Miquel  Martí i Pol 

Lourdes Pérez, directora Institut Hipàtia d’Alexandria  

Gemma Gonzalez, AMPA Institut Hipàtia d’Alexandria 

Silvia Mateu, Tècnica Educació i secretària del CEM  

 

 

Ordre del dia: 

 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior 



 
 

 
 

2- Escolarització curs 2019-20 

3- PAE – PAF – Reunió AMPA 

4- Fira Tenes (propostes comunitat educativa) 

5- Ús social 

6- Projecte CuEmE Cultura emprenedora a l’escola 

7- Suport a projectes centres 

8- Sant Jordi Musical 

9- Transport escolar 

10- Precs i preguntes 

 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

S’aprovara  el pròxim consell.  

 

2. Escolarització al municipi curs 2019-20 

La previsió d’escolarització de P3 per al curs 2019-20 , partint del cens, serà la següent: 

Escola  Els Picots :   41 

Escola Miquel Martí i Pol : 66 

Escola Rosa Oriol Anguera: 37 

Per part de l´ajunt es defensa la segona línia a l´escola que hi hagi més demanda. S´informa que Sr. 

Pere Masso en l´última reunió que es té amb ell destaca l´importància que té seguir una segona línia a 

l´Escola Rosa Oriol. 

Dates JPO: 

Escola Marti i Pol- 9 de març de 11h a 13h 

Escola Picots- 19 de març de 17 a 19h 

Escola Rosa Orio Angueral- 12 de març de 17 a 19h 

Institut Hipàtia d´Alexandria- 11 de març 

Institut Lliçà – 25 de març de 17 a 19h 

Dates preinscripcions: 29 de març a 9 d´abril de 2019. 

Coordinació visites de primaria als instituts: 



 
 

 
 

Visites directores als centres: 

Escola Marti i Pol- 5 de març 

Escola Rosa Oriol Anguera- 27 de febrer 

Escola els Picots- 19 de març 

Visites dels alumnes als instituts: 

Escola els Picots- 13 de març 

Escola Marti i Pol- 18 de març 

Escola Rosa Oriol Anguera- 11 de març 

 

3 .PAE_PAF_Reunió AMPA 

S´informa de l´èxit de la trobada amb les AMPES per informar de les activitats del PAE i del PAF. Es 

formalitza un grup de wasup de l´ajuntament i uns representant de cada AMPA. 

Es deriva parlant del procés participatiu que es fa pel disseny de dos parc municipals i es convida a les 

escoles a fer aportacions per fer més rics els projectes.  

 

4. Fira Tenes ( propostes comunitat educativa) 

Es convida a totes les escoles i Instituts a tenir una representació a la fira. S´acorda fer un vídeo 

conjunt, portat a terme pel David Morales, on es reflectirà l´oferta educativa del municipi. 

 

5. Ús social 

L’Ajuntament continuarà gestionant les demandes de l’ús social. S´ofereix per part de l´ajuntament 

seguir totes les institucions el conveni que ha elaborat ĺ Instititut Lliçà. 

 

6. Projecte Cueme Cultura emprenedora a l´escola. 

L´escola Rosa Oriol Anguera anomena que ells han parlat amb l´Alex  Pardo sobre el tema i que volen 

fer un plantejament per treballar-ho a ĺ escola però encara no ho han començat. 

 

7. Suport a projectes centre 

L´escola Rosa Oriol Anguera ha parlat amb l´EAP. Cal posar-se en contacte amb la Maite de l´EAP per 

a veure com està el tema. 

Des l´escola Martí i Pol sol·liciten com està el tema de la plantada d´una olivera en el dia de la 

celebració de la designació d´escola verda. Cal tancar el tema amb el tècnic de medi ambient, el Xavier 

Junqueres. 



 
 

 
 

L´escola els Picots , també, ha sol·licitat una ajuda per la compra d´unes tabletes per els alumnes. 

 

8. Sant Jordi musical. 

El mestre de l´escola de música, el Toni Cuesta, ve a explicar el projecte que consta en fer un seguit 

de concerts per part dels mestres de música a les escoles de primària. El objectiu és poder apropar 

l´escola de música a les escoles del poble. Aprofitant la diada de Sta Jordi , els músics explicaran la 

llegenda i alhora presentaran els instruments de corda, vent i percussió. 

Cal concretar dates, amb ĺ Edi, professor de l´escola de música. 

Aquest projecte també atrau als presents representants de ĺ etapa de secundària i les escoles  bressol. 

 

9. Transport escolar 

Es transmet per part dels directors i AMPES el descontent amb el tema del transport escolar ofert pel 

Consell Comarcal i l´ajuntament .El  Fran comenta la decisió de ĺ equip de govern de fer una nova 

aportació econòmica per poder anivellar més la desigualtat entre el preu del transport escolar i el 

transport públic que s´ofereix al poble. Cal posar-se amb contacte amb , l´Ignasi Valls, el gerent del 

Consell Comarcal per fer una trobada i parlar del tema. 

 

5. Precs i preguntes 

L´Institut Hipàtia d´Alexandria demana el cens dels alumnes relacionats amb l´edat d´entrada a 1er 

d´ESO. 

Un altre demanda per part de ĺ AMPA de l´Institut Hipàtia és l’actualització de les parades del transport 

escolar ja que estan desfasades. Cal fer una renovació. S´ha aprofitarà la reunió  amb el Consell 

Comarcal per també parlar d´aquest tema. 

 

S’ aixeca la sessió a les 19:45h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 

                   El President  

 

 

 

Silvia Mateu Arnau     Ignasi Simón Ortoll  
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