
 
 

 
 

 

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

 

 

 

Identificació de la sessió 

Núm. : 1/curs 2020-21 

Caràcter: ordinari 

Data: 25 de novembre de 2020 

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 

Elena Pinto , 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 

Mª Teresa Camp, AMPA 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  

Lourdes Pérez, directora Institut Hipàtia d’Alexandria  

Fàtima Kallon, tutora PFI 

Gina , Escola Els Picots 

Ignasi Simon, alcalde 

 

 



 
 

 
 

 

Ordre del dia: 

 

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

2- Inici curs 20-21 ( com estan funcionant els Plans d´obertura, els confinaments dels grups,...) 

3- Projecte Creix i Consell d´Infants 

4- Activitat extraescolar  reforç escolar procés lector-escriptura 

5- Valoració PFIDE 

6- Nou model educatiu a Lliçà (AMPES i AFES) 

7- 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. Inici curs 20-21 

Comença la reunió el Fran agraint des de l´ajuntament el gran esforç de les escoles per fer 

possible l´inici de curs. 

Totes els centres descriuen el seu inici: 

Inst. Hipàtia- Diu que no han tingut cap grup confinat, que ha estat una entrada normal, encara 

que ha costat començar. Destaca que no hi ha problemes d´absentisme. 

Inst. Lliçà- Un començament amb diversos grups confinats, en el moment actual hi ha més 

tranquil·litat. L´IFE és presencial. 

Escola M. Marti i Pol- El curs ha començat dintre de la normalitat, s´ha intentat reduir al màxim els 

grups, tenim problemes amb les substitucions dels mestres. Només ha estat un grup confinat i es 

va fer class-room. 

Escola Rosa Oriol- Igual que diuen tots, tenen problemes amb les substitucions. Han estat 3 

grups confinats. 

Escola Els Picots- Coincideix amb els altres directors. Els mestres estan molt cansats, han fet un 

gran esforç. Destaca la bona adaptació dels alumnes als canvis. 



 
 

 
 

EBMNE- Es va començar amb molt respecte. Al començament anaven les mestres sense 

mascaretes amb els contagis es va decidir posar-se. Els grans fan dos grups de 10 alumnes ja 

que doblem en personal. Molts PCR, 25 i tots negatius. Les famílies segueixen les directrius molt 

bé. Les substitucions, les ha fet la Ines i ha estat una solució molt bona. 

EBMP- El funcionament ha estat igual a les dues escoles. 

PFI- Han estat una vegada confinats. L´assistència ha estat bé. Els alumnes segueixen bé les 

mesures COVID. S´ha adaptat el tema de la formació de la cuina a la cuina de l’escola. 

Escola d´adults i escola de música obertura amb èxit. 

Finalment el Pep, destaca l´agraïment al referent del COVID, la Fàtima i als equips sanitaris del 

PCR. 

 

3 . Projecte Creix i Consell d´Infants 

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

 

4. Activitat extraescolar  reforç escolar procés lector-escriptura 

Al final degut a la situació existent s´ha decidit no licitar aquest curs. El curs que ve ja es recuperarà. 

 

5. Valoració PFIDE 

S´amplia el curs que ve fins a 2ESO. 

La valoració de tots els centres implicats ha estat molt bona, molt bona acceptació de les famílies , tot i 

sent el primer curs que es feia. Es recalcen temes com : l´ajuda de les AMPES per la compra dels 

llibres de 5è, el tema de la matricula viva, quan s´hagin de canviar molts llibres,... Es demana que 

aquest subvenció s’ampliï per altres tipus de recursos per les escoles.  

Les AMPES i AFES reiteren la valoració positiva del projecte. 

 

6. Nou model educatiu a Lliçà (AMPES i AFES). 

Es tracta d´un punt informatiu, és un tema que surt sobre la taula: el procés de canvi de model educatiu 

cap a una modificació de jornada, la jornada continua. Conjuntament amb les AMPES i AFES s´arriba 

a elaborar un text consensuat per presentar en un Ple. Es llavors quan les AMPES i AFES decideixen 

començar  des de ĺ inici amb l´acte de porta a terme unes votacions amb les famílies.  L´ajuntament 

opina que degut a la situació sanitària que es viu no es un bon moment per fer unes votacions. Hi ha 

diferents opinions: 



 
 

 
 

 -el director del Rosa Oriol opina  que ell no vol liderar  el projecte, però que ara per ara, no ho veia de 

fer les votacions que s'havia anul·lat el tema de votacions de consell escolar. 

-L´escola Picots creuen que si les famílies volen la jornada continua cal acompanyar el procés. Suport 

a les AMPES. 

L´ajuntament reitera la idea que sempre estarà al costat de la jornada continua sempre que s´asseguri  

la equitat educativa  i els SSTT faci una aposta econòmica pel projecte. 

Es defineix  iniciar una comissió per poder participar tothom que estigui implicat i iniciar el procés del 

projecte.  

L´AMPA de  els Picots ha contactat amb la Plataforma de Jornada Continua i preocupacions com el 

menjador escolar ja s´estan debatin en el parlament. 

 

7 .Precs i preguntes 

El director de Rosa Oriol pregunta que passarà amb el suport de neteja del migdia  a l´escola el mes 

de gener? El Regidor respon que estem en procés de revaloritzar  el procés de la neteja. Quan hi hagi 

alguna proposta en ferm es comunicarà. La neteja al migdia agrada a tots els centres. 

 

L´AMPA de l´Institut Hipàtia demana novetats sobre el tema del 3/16. El Fran respon que el conveni ja 

està signat per la construcció de l´edifici. S´ha iniciat l´avantprojecte. L´edifici de Marti i Pol ja està 

construït pensant en l´ampliació. 

 

La directora de l´escola Els Picots demana més hores de psicòloga municipal. El Fran li respon que 

això no serà possible. Que el que es pot fer és reivindicar un EAP més fort als SSTT. Es remarca que 

el Projecte Creix també és un bon suport psicològic. 

 

Per últim, el Paco de l´AFA de Marti i Pol proposar el fet d’instal·lar purificadors als espais comuns de 

les escoles. El fran respon que les escoles del Departament no n´hi ha, no estan posats a cap escola. 

No està a la llista del protocol que cal seguir davant les mesures del COVID. 

 

S’ aixeca la sessió a les 19:21h.  

 

 

 

 



 
 

 
 

La secretària      Vist i plau 

                   L´Alcalde 

 

 

 

Silvia Mateu Arnau     Ignasi Simon Ortoll 

 

 

 



 
 

 
 

 

 


		2021-02-04T08:08:41+0100
	IGNASI SIMON ORTOLL - DNI 35063186P (AUT)




