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

Desenvolupament de la sessió
Identificació de la sessió
Núm. : 1/curs 2016-17

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Caràcter: ordinari

S’aprova l’acta de la darrera sessió.

Data: 13 de juny de 2017
Horari: 18.00h

2. Escolarització al municipi curs 2017-18

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

La previsió d’escolarització de P3 per al curs 2017-2018 serà la següent:
Escola de Lliçà d’Amunt: 45
Escola Miquel Martí i Pol : 25

Hi assisteixen:

Escola Rosa Oriol Anguera: 24
Hi ha cinc NEE l’Escola Lliçà. Pere Gendre comenta que ha parlat amb Inspecció per tal de poder

Natxo Simón, alcalde

repartir millor el curs de P4 ja que està molt ple a tot arreu. Pel que fa a les escoles bressol hi ha hagut

Fran Sánchez, regidor

37 preinscripcions a la Nova Espurna i 28 a Palaudàries.

Sílvia Mateu, directora escoles bressol municipals (Nova Espurna i Palaudàries)
Francisco Javier Rodríguez, director Escola de Lliçà d’Amunt

3. Calendari escolar curs 2017-18. Dies de lliure elecció.

Josep Gendra, Escola Rosa Oriol Anguera
Rosa Maria Miró, Escola Miquel Martí i Pol

S’escullen com a dies de lliure elecció els dies 13 d’octubre de 2017, 7 de desembre de 2017, 12 de

Lourdes Pérez, directora Institut Hipàtia d’Alexandria

febrer de 2018, 30 d’abril de 2018 i 21 de maig de 2018.

Marta Mimó, Tècnica Educació i secretària del CEM
4. Altres informacions: jornada continuada a les escoles, PFI, EMPA, servei comunitari, proposta
calendari subcomissió CEM per al curs que ve...
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Jornada continuada a les escoles: Fran Sánchez explica que l’Ajuntament es va reunir amb els SSTT

2. Escolarització al municipi, curs 2017-18.

del Maresme-Vallès Oriental arran de la petició de suport que va fer la Comissió de la Jornada

3. Calendari escolar curs 2017-18. Dies de lliure elecció.

Continuada creada al municipi i la resposta va ser que les escoles que tenien aquest tipus de jornada

4. Altres informacions: jornada continuada a les escoles, PFI, EMPA, servei comunitari, proposta

ho estaven amb caràcter de prova pilot fins el 2019. Per tant, fins aquesta data no s’hi incorporarien

calendari subcomissió CEM per al curs que ve.
5. Precs i preguntes

noves escoles perquè s’havia de fer una valoració.

-Agraeix l’acollida de l’alumnat d’Alemanya, la implicació en el projecte de refugiats i la formació
PFI: Fran Sánchez explica que es començarà un Programa de Formació i Inserció al municipi de la

Montessori.

família d’hostaleria. La part de formació professional es farà a través del restaurant la Cruïlla-Portal Vell

-Informa de l’elevat grau de temperatura que arriben a tenir al centre, fins a 39º.

i la part de formació bàsica es licitarà. S’explica en què consisteix i qui són el destinataris.

-Lamenta que no s’hagi asfaltat el pati i més tenint en compte que s’està asfaltant el carrer de davant i
que podien haver aprofitat i haver fet el pati. Manifesta la seva decepció. Natxo Simón respon que les

EMPA: Fran Sánchez explica que la Mancomunitat de la Vall del Tenes farà una Escola d’Adults i que

obres, quan estan adjudicades no es pot demanar a l’empresa que faci més del que estava previst en

elaborarà un procés de treball per començar-la el curs 2018-2019. Explica que en principi es volia fer a

el contracte i, a més, amb un pressupost tancat. Afegeix que l’Ajuntament ha fet totes les demandes

Lliçà d’Amunt però per assegurar alumnat suficient havia d’abastar més població. L’edifici que ocuparà

sol·licitades per l’Institut. Lamenta el tracte rebut per part de la direcció.

serà a Lliçà d’Amunt, sobretot per la situació geogràfica del municipi, enmig dels municipis de la Vall
del Tenes i , en concret a la planta baixa de l’Escola de Lliçà d’Amunt (antic edifici St. Baldiri).
Acords del CEM:
Servei comunitari: Marta Mimó explica que s’ha creat una Comissió Impulsora del Servei Comunitari de
Lliçà d’Amunt, a través de la Inspecció del DEGC i del Servei Educatiu Vallès Oriental (Centre de
Recursos pedagògics).

1. El CEM acorda com a dies de lliure elecció els dies 13 d’octubre de 2017, 7 de desembre de
2017, 12 de febrer de 2018, 30 d’abril de 2018 i 21 de maig de 2018.
2. El CEM acorda que la propera reunió de la subcomissió serà el 26 d’octubre de 2017, a les

Proposta calendari subcomissió CEM: s’ acorda que la propera reunió de la subcomissió serà el 26

9:00h, a la sala polivalent del 1r pis de l’edifici de la policia.

d’octubre de 2017, a les 9:00h, a la sala polivalent del 1r pis de l’edifici de la policia.
5. Precs i preguntes
S’ aixeca la sessió a les 20:00h.
El director de l’Escola Rosa Oriol exposa diferents precs:
- Hi torna a haver mosquits tigre a l’escola.
-Les activitats culturals sempre es feien a l’Aliança i ara es va a Granollers i sap greu ja que tenim
l’Aliança del municipi. Natxo Simón respon que això depèn de la Mancomunitat.
-La neteja de l’Escola segueix sense funcionar. Fran Sánchez explica que per metres quadrats l’escola

La secretària

Vist i plau
El President

té les feineres que ha de tenir, però pel material que se està fet el terra sembla que no quedi prou net.
Pep Gendre diu que, a més, hi ha hagut baixes que no s’han substituït i que en comptes de 5 feineres
són 4 perquè una sempre està malalta.
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Natxo Simón diu que parlarà amb la coordinadora de la neteja.
La directora de l’Institut Hipàtia d’Alexandria exposa us seguit de temes:
-Informa que l’Institut fa un projecte de literatura intergenaracional a demanda del casal de la gent gran
i que es farà un lliurament de premis el dia 21. Fran Sánchez demana estar informats abans.

Marta Mimó Gol

Ignasi Simón Ortoll

