
 
 

 
 

 

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

 

Identificació de la sessió 

Núm. : 1/curs 2021-22 

Caràcter: ordinari 

Data: 18 d´octubre de 2021 

Horari: 17,30h  

Sessió virtual 

 

Hi assisteixen: 

 

Ignasi Simon, alcalde 

Fran Sánchez, regidor 

Engra Rodriguez, directora escoles bressol municipal  Palaudàries 

Àngels Grau, directora escoles bressol municipal  Nova Espurna 

Maria Álvarez , representant AMPA EBM Palaudàries 

Jesica Peregrina, representant AMPA EBM Nova espurna 

Silvia Griño, directora Institut  Lliçà 

Feli Romero, AMPA Institut Lliçà 

Demelsa Franco, AMPA Escola Picots 

Dani Castro, AMPA Rosa Oriol Anquera 

Josep Gendra, Escola Rosa Oriol Anguera 

Segundo Jimenez, Escola Miquel  Martí i Pol 

Juanan Martinez AMPA Institut Hipàtia d’Alexandria 

Silvia Mateu, Tècnica Educació i secretària del CEM  

Gina Balaguer , Escola Els Picots 

Nuria Sala ( empresa suport Diputació) 

 

Excusen la seva assistència: 

AFA Marti i Pol 

 

Ordre del dia: 



 
 

 
 

  
1- EDUC360, Pla Local d´Educació 

2- Precs i preguntes 

 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

 

1. EDUC360 

S’inicia el Consell amb ĺ exposició del Fran Sánchez agraint la participació de tots davant el debat 

educatiu que ha significat el Pla Local d´educació. Amb ell s´intenta planificar una aplicació de futur per 

tal d´aconseguir que Lliçà d´Amunt sigui reconeguda com a ciutat educadora. 

Posteriorment passa a fer ĺ exposició la Nuria Sala, tècnica de ĺ empresa que està portat a terme el 

suport per ĺ elaboració del EDUC360. Adjunto document de ĺ exposició. 

Al finalitzar surten un parell de dubtes sobre els objectius que s´han exposat: 

Des de ĺ Institut Lliçà demanen quines seran les accions noves que es portaran a terme davant els treball 

de recerca dels alumnes. El Fran contesta diferents exemples com la publicació del millor treball,... 

També es recorda la demanda històrica de cicle d´esports com a demanda de més oferta educativa. La 

directora de ĺ Institut demana si ĺ ajuntament donarà el seu suport a la demanda. El Fran contesta que 

es farà , sense cap dubte, suport. 

Per acabar les demandes es parla dels horaris dels autobusos de ĺ Institut per fer-los coincidir amb els 

horaris de les classes. El Fran contesta que poden trobar una solució conjunta que no sigui canviar 

només els horaris dels autobusos, ja que això és molt difícil. 

La resta de participants està d´acord en tots aquells objectius que s´han exposat. 

 

2. Precs i preguntes. 

Surt el tema per part del director de ĺ Institut Hipàtia sobre una publicació a el Informa’t que es parla de 

la matriculació al nou Institut Escola al curs 2022-23. El Santi demana quines noticies té ĺ ajuntament 

sobre el 3/16. El Fran respon dient que a ĺ última reunió amb els SSTT es va acordar que es començaria 

la matriculació el curs 2022-23. També surt el tema de el seminari de fusió entre els dos centres, es parla 

que no es tenen notícies i que cal insistir perquè es faci el més abans possible. El Fran convida a les 

AMPES i direccions a demanar una reunió amb SSTT per aclarir les qüestions i poder avançar. 



 
 

 
 

Des de ĺ ajuntament es comprometen a fer una trucada al director dels SSTT per insistir i poder tenir 

més informació. Es recalcar la importància de poder tenir a Lliçà un institut ordinari i un 3/16. 

Un de les altres demandes que s´exposen es per part de la directora de ĺ escola Els Picots la importància 

de la neteja a la franja del migdia. Des de ĺ ajuntament es respon dient que el Departament prohibeix 

ĺ entrada de personal durant ĺ horari lectiu i que el tema de la neteja torna a ser com abans de la 

pandèmia. Es creu que en cap cas cal restablir la neteja al migdia. 

Es demana per part del Fran les valoracions del Projecte Crea, tots els centres ho valoren molt 

positivament. L´escola de música ha augmentat molt la matriculació.. 

Per acabar el Fran informa a ĺ escola Rosa Oriol que ha vist el projecte del parc de davant de ĺ escola i 

que és molt maco que els hi agradarà molt. Recalca la problemàtica del pàrquing  de davant del centre, 

queda solucionada en aquest nou projecte. 

 

 

S’ aixeca la sessió a les 18,52.  

 

 

 

 

La secretària      Vist i plau 

                   L´Alcalde 

 

 

 

Silvia Mateu Arnau     Ignasi Simon Ortoll 
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