
 
 

 
 

 

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

 

Identificació de la sessió 

Núm. : 4/curs 2020-21 

Caràcter: ordinari 

Data: 22 de juny de 2021 

Horari: 16.00h  

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 

Diana Romero , representant AMPA EBM Palaudàries 

Pilar Soteras ,directora Institut Lliçà  

Silvia Griñó, directora proper curs 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 

Gemma Gonzalez, AMPA Institut Hipàtia d’Alexandria 

Silvia Mateu, Tècnica Educació i secretària del CEM  

Gina Balaguer , Escola Els Picots 

Nuria Sala ( empresa suport Diputació) 

Anna del Rio ( tècnica Diputació) 

 

Excusen la seva assistència: 

AMPA Institut LLiçà 

AFA Marti i Pol 

 



 
 

 
 

Ordre del dia: 

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

2- EDUC360  

3- Pla obertura setembre curs 2021-22.  

4- Calendari escolar 2021-22. Dies de lliure elecció.  

5- Valoracions PAE 2020-21  

6- Informacions: iniciem extraescolar reforç aprenentatge lecto-escriptura i projecte Creix curs vinent  

7- PTT: D’AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ  

8- Nova ubicació IFE  

9- 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. EDUC360 

S’inicia amb l´exposició de la tècnica de la Diputació, l´Anna del Rio, demana fer reflexions en els seus 

espais de feina per aportar al EDUC360. Els hi comunica que rebran la part de les enquestes de les 

famílies, infants i joves. Aprofita per felicitar la bona participació. 

Passa a fer la seva presentació la Nuria Sala, la tècnica de l´empresa que ha elaborat ĺ informe de 

diagnosi. Adjunto Power Point presentació. 

Es pacta penúltima setmana de setembre i primera d´octubre per portar a terme les reunions dels grups 

de treball. 

 

 

3. Pla d´obertura curs 2021-22. 

Les direccions dels diferent centres de primària coincideixen en allò que volen ressaltar com a canvis a 

tenir present: 

 Seguim grups bombolla però sense límit de ràtio 



 
 

 
 

 Intentar porta  a terme interrelació al pati però amb mascareta. 

 Educacio Infantil es plantegen patis junts amb mascareta o continuar separats sense mascareta. 

 Picots explica el canvi de  deixar l´edifici dos i passa tots al mateix edifici. 

 Rosa Oriol recuperar mestres per poder tornar a fer assignatures com música,... 

 

L´Àngels, directora de l´EBM Nova Espurna, ressalta que tot continuarà molt igual, ĺ únic canvi a destacar 

és el tractament dels grups d´acollida, que no hauran de ser bombolla. 

La propera directora de l´Institut Lliçà, la Silvia, explica que encara no han pogut treballar massa el tema 

del Pla d´obertura però el que segur que canviaran és que volen recuperar el desdoblament d´algunes 

assignatures i conservar els dos patis.  

 

4. Calendari escolar 2021-22. Dies de lliure elecció.  

S´acorda els següents dies de lliure elecció per el proper curs 2021-22: 

11 d´octubre de 2021 

7 de desembre de 2021 

28 de febrer de 2022 

18 de març de 2022 

27 de maig de 2022 

 

5. Valoracions PAE. 

La directora de Picots, la Gina, diu que troben a faltar l´activitat de la policia i suma al PAE activitats on 
es pugui treballar amb altres centres espies de ĺ entorn del municipi. 

 

6 . Informacions: iniciem extraescolar reforç aprenentatge lecto-escriptura i projecte Creix curs 

vinent. 

El Fran explica que de cara a l proper curs s´inicia extraescolar reforç aprenentatge lecto-escriptura i 

projecte Creix dintre de la normalitat com abans de la pandèmia. 

 

7.  PTT: D’AUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ  

8- Nova ubicació IFE  

El Fran explica que el PTT  i IFE passen a ubicar-se a la primera planta de l´antiga escola Sta Baldiri 
formant part de l´oferta educativa de l´Institut .  



 
 

 
 

La directora de Picots fa la demanda si hi ha la possibilitat de que l´institut li deixi una aula per fer 
d´arxiu i li contesten qu no li poden respondre fins que ho hagin organitzat tot ja que volen poder 
portar també algun cicle. 

 

 

 

S’ aixeca la sessió a les 17:31h.  

 

 

 

 

La secretària      Vist i plau 

                   L´Alcalde 

 

 

 

Silvia Mateu Arnau     Ignasi Simon Ortoll 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


