
 
 

 
 

 

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

 

Identificació de la sessió 

Núm. : 1/curs 2019-20 

Caràcter: extraordinari 

Data: 8 d´octubre de 2019 

Horari: 18.00h  

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

 

Hi assisteixen: 

 

Ignasi Simón, alcalde 

Fran Sánchez, regidor d’educació 

Sara Lobato, directora escoles bressol municipal  Palaudàries 

Àngels Grau, directora escoles bressol municipal  Nova Espurna 

Minerva Ibáñez , representant AMPA EBM Palaudàries 

Pilar Soteras ,directora Institut Lliçà  

Demelsa Franco, AMPA Escola Picots 

Josep Gendra, Escola Rosa Oriol Anguera 

Mª Teresa Camp, AMPA Escola Rosa Oriol Anguera 

Rosa Mª Miro , Escola Miquel  Martí i Pol 

Gemma Gonzalez, AMPA Institut Hipàtia d’Alexandria 

Silvia Mateu, Tècnica Educació i secretària del CEM  

Excusen la seva assistència: 

Lourdes Pérez, directora Institut Hipàtia d’Alexandria  

Franc Rodríguez, director Escola Els Picots 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ordre del dia: 

 

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

2- Socialització de llibres de text 

3- Repartició del PAE 

4- Nova activitat extraescolar curs 2019-20 : reforç escolar. 

5- Inici del Projecte Creix a les escoles 

6- 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. Socialització de llibres de text. 

 

El Fran, regidor d’educació, proposa a les AMPES de les escoles iniciar un seguit de trobades per 

poder informar-nos de la gestió que s´està portant a terme a la socialització dels llibres de text. I 

aprofitar-les per poder començar a treballar amb l´objectiu d´aconseguir fer una socialització de 

llibres en tots els centres educatius del poble de forma conjunta amb l´ajuntament. El Fran, 

sol·licita el compromís per part dels equips directius de mantenir el mateixos llibres durant 4 anys. 

 

3. Repartició del PAE 

Es fa el repartiment del PAE a tots els membres assistents. Un membre de l´AMPA de l´escola bressol 

demanar l´explicació del que és el PAE per un motiu de desconeixença per part seva. 

 

4. Nova activitat extraescolar curs 2019-20 : reforç escolar. 

 

Per part de la Silvia, la tècnica d´Educació, es fa una explicació de la proposta d´una activitat de reforç 

escolar sol·licitada anteriorment per les direccions dels centres escolars, l´EAP i la Inspectora 

d´Ensenyament, l´Eva Maresma.  L´activitat serà portada a terme per unes professionals que ja tenen 



 
 

 
 

experiència en aquest tipus de reforç escolar, es farà fora d´horari lectiu i es concreta realitzar-la  dins 

els horaris de 12 a 13h, dos dies a la setmana. S´acordà que la inscripció i autorització d´aquest 

activitat extraescolar s´enviarà a les escoles des de l´Ajuntament i aquestes, una vegada les tinguin 

signades, les retornaran. Es recorda a l´escola Marti i Pol que cal quedar per fer una trobada per poder 

presentar a l´educadora que portarà l´activitat. 

 

5. Inici Projecte Creix. 

 

La Silvia, la tècnica d´Educació, informa de què per part de ĺ Ajuntament ja s´ha establert una primera 

reunió per poder iniciar un seguiment del projecte. S´aprofita per demanar als centres si ja ĺ han iniciat 

amb l´empresa. Les direccions de les escoles responen que ja estan iniciant-lo. 

 

6. Precs i preguntes 

 

El Fran, regidor d´Educació, inicià el torn de precs i preguntes dient que no es podrà respondre a la 

demanda per part dels instituts del suport a les aules que havien sol·licitat en el CEM anterior. Es una 

demanda que es farà arribar a la Mancomunitat. 

 

També, aprofita per comunicar que “El Projecte Creix” ha estat presentat al Premi Innovat i ha estat 

acceptat. 

 

Seguidament, la Pilar, directora de l´Institut Lliçà, demana si haurà un retornament de la informació que 

es va recollir el curs passat referent als incidents que es tenien amb el transport públic. La Silvia, 

tècnica d´Educació, informa que s´està treballant, juntament amb el tècnic de mobilitat, per poder fer un 

retornament adient de la informació recollida. La Pilar, aprofita per demanar al Regidor d´Educació 

perquè arriba tard cada dia el transport públic a l´Institut. El Fran, respon que és un problema 

d´incidències que passen amb els alumnes usuaris en el transport que retarden l´arribada de l’autobús. 

 

La Gemma, representat de l´AMPA de l ´Hipàtia, demana la possibilitat de revisar les parades que fa el 

transport escolar del Consell Comarcal en la ubicació del casal de la gent gran i la farmàcia de 

Palaudàries. El Fran, regidor d´Educació, respon que es parlarà amb el tècnic de mobilitat per si es pot 

trobar una solució, tot fent una trucada al consell comarcal.  

 



 
 

 
 

El Josep, director de l´Escola Rosa Oriol, sol·licita  si l´ajuntament els hi pot administrar gots reciclables 

per les festes. El Fran, regidor d´Educació, respon que es pot parlar, però que cal tenir present que got  

que es perd es un got que s´ha de pagar. El Nacho, l´alcalde, fa l´aclariment que cal  tornar els gots 

sempre nets. 

 

El Josep, aprofita el torn de paraula, per fer una queixa per la falta de reciclatge de les dones que 

netegen les escoles i  demanar de fer un canvi del tipus de paper que hi ha als WC per no ser pràctic 

com s´extreu i això significa  que  es desaprofiten molts . S´acorda que es parlarà amb la Pili Pérez  

perquè es faci el reciclatge adequadament i per veure si hi ha possibilitat de fer canvi de paper als WC. 

 

Continua el Josep, sol·licitant si es pot fer la demanda a les famílies de començar els horaris de la 

tarda més aviat. La Rosa, directora de l´Escola Marti Pol, diu que ells ja han fet la consulta i va sortir 

que no. En la mateixa conversa, es parla de la jornada continuada i el Regidor d´Educació remarca 

que ell creu que no es portarà a terme. Tot i que hi han algunes poblacions que ho fan com a prova 

pilot, el Departament d´Educació tendeix a la jornada partida. 

 

La Rosa, directora de l´Escola Marti Pol, pregunta què sap l´Ajuntament sobre l´Institut–Escola ja que li 

ha arribat una convocatòria del SSTT per parlar del tema. El Fran, Regidor d´Educació, explica que el 

tema del nou Institut-Escola sorgeix de les queixes de les famílies per l´edifici actual de l´Institut Hipàtia 

i que el Departament respon oferint la idea de la construcció d´un Institut-Escola a L´Escola Marti i Pol. 

El Fran acaba dient que l´Ajuntament no està en desacord amb la idea però a dia d´avui s´està pactant 

amb ells. 

 

S’ aixeca la sessió a les 18:54h.  

 

 

La secretària      Vist i plau 

                   El President  

 

 

 

Silvia Mateu Arnau     Ignasi Simón Ortoll  
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