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

Identificació de la sessió
Núm. : 1/curs 2015-16
Caràcter: ordinari
Data: 31 de maig de 2016
Horari: 18.00h
Lloc: Escola de Lliçà d’Amunt
Hi assisteixen:

Ignasi Simon Ortoll

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Escolarització al municipi, curs 2016-17
Calendari escolar curs 2016-17. Dies de lliure elecció.
Altres informacions: valoracions dels projectes LECXIT, Pla local prevenció
absentisme, Servei comunitari, Projecte Creix, Projecte TEI...; proposta de projectes
nous: Pla Educatiu d’Entorn, PFI, EMPA...
5. Precs i preguntes

06/06/2017

Signatura 2 de 2

06/06/2017 Alcalde

Fran Sánchez, regidor
Sílvia Mateu, directora escoles bressol municipals (Nova Espurna i Palaudàries)
Francisco Javier Rodríguez, director Escola de Lliçà d’Amunt
Josep Gendra, Escola Rosa Oriol Anguera
Rosa Maria Miró, Escola Miquel Martí i Pol
Pilar Soteras, directora Institut Lliçà
Lourdes Pérez, directora Institut Hipàtia d’Alexandria
Víctor Peral, AMPA Escola de Lliçà d’Amunt
Olga Manzano i Míriam Torres, AMPA Escola Miquel Martí i Pol
Ester Rodríguez, AMPA Escola Rosa Oriol
Marta Mimó, Tècnica Educació i secretària del CEM

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

Marta Mimo
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S’aprova l’acta de la darrera sessió.
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AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

2. Escolarització al municipi, curs 2016-17

Ignasi Simon Ortoll
06/06/2017

Signatura 2 de 2

06/06/2017 Alcalde

El regidor d’Educació explica que s’ha perdut una línia de P3 a l’Escola Rosa Oriol Anguera.
La Generalitat ho va comunicar molt tard a l’Ajuntament i posteriorment es va anunciar al
centre. L’Ajuntament ha manifestat el seu desacord al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya (DEGC), també se’ls ha enviat cartes de protesta i ha presentat una
moció al Ple i un recurs al Parlament. S’ha intentat argumentar que és erroni tancar aquest
grup tant amb la directora del Serveis Territorials (SSTT) com amb el planificador escolar ja
que, si ve hi ha tres vacants de P3 al municipi, sabem del cert que s’acabaran omplint pel
degoteig de nouvinguts que hi ha sempre al municipi i que, per contra, tindrem classes molt
plenes (a més amb un augment de ràtio de NEE), infants del que marxaran a escolaritzar-se a
un altre municipi desafavorint el seu arrelament i que des de la Generalitat mai tenen en
compte la complexitat geogràfica de municipis com el nostre que força a grans desplaçaments
per part de les famílies. Des de l’Ajuntament també s’han atès algunes de les famílies
afectades i s’ha treballat conjuntament amb l’AMPA. Fa una setmana es va rebre la notícia
que la Directora de SSTT s’ho estava repensant però encara no s’ha rebut cap trucada ni
escrit oficial per part del DEGC.
Olga Manzano pregunta si aquestes mesures es fan normalment quan es tanca una línia
perquè l’Escola Miquel Martí i Pol ja fa anys que ho pateix i no s’ha fet el mateix. Fran Sánchez
respon que la mesura del tancament la pren el DEGC i que, en tot cas, el posicionament de
l’Ajuntament depèn del regidor/a que estigui al capdavant de la regidoria d’Educació i, en
relació a aquest tema, desconeix el que s’havia fet abans.
Josep Gendra comenta que es podia haver treballat de manera més coordinada, com per
exemple anar junts a les reunions amb el DEGC, que hi ha un problema de deserció a tots els
centres escolars del municipi i que a l’Ajuntament li toca pensar en aquest tema. Afegeix que
cal moure’s abans perquè sinó es va massa tard. El director de l’Escola Rosa Oriol afegeix
també que li preocupen les sobreràtios de les classes amb el temor que desdoblin grups
sense augmentar plantilla.
Franc Rodríguez manifesta que troba a faltar també una comunicació més ràpida amb temes
tan importants com el tancament d’una línia al municipi.
Síliva Mateu comenta que des de les escoles bressol també ha observat aquesta fuga.
Fran Sánchez respon que el tancament de la línia només es va saber una setmana abans i
que es va demanar discreció perquè era inspecció qui ho volia comunicar al director. De tota
manera, comparteix la idea que l’Ajuntament ha d’actuar en aquesta línia i que se seguirà
lluitant per al no tancament de la línia.

Marta Mimo
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Marta Mimó explica que de fugues amb edat de fer P3 n’hi ha hagut 37: 10 han marxat a
Parets, 5 a Santa Eulàlia de Ronçana, 5 a Caldes de Montbui, 5 a Granollers, 3 a
Mollet del Vallès, 1 a Lliçà de Vall i 1 a Montgat. Els 7 restants podrien ser els fora
termini i altres que no han sol·licitat escolarització. Pel que fa a l’augment de
fugues explica que aquest tema s’ha parlat amb la Directora de Serveis
Territorials, Carmina Pinya, a qui se li ha fet la demanda, des de l’Ajuntament,
d’un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) per començar a abordar aquests i altres
aspectes d’escolaritat del municipi. Explica també que tot i que el municipi de Lliçà
d’Amunt no compleix els requisits que posa el DEGC per tenir un PEE (tenir tres
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o més de tres centres d’alta complexitat), la nova directora es va comprometre a traslladar-ho
als Serveis Centrals i que una
possible proposta podria ser la de començar a treballar encara que des de Serveis Centrals no
ens assignessin un assessor LIC per tirar-lo endavant, ja que s’assignen primer als municipis
d’alta complexitat. Restem a l’espera de la seva resposta, ja que la proposta es va fer des de
la Junta de Govern Local i es va traslladar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Lourdes Pérez informa també de la baixa preinscripció a l’INS Hipàtia d’Alexandria i observa
que els prejudicis a l’hora d’escollir centre influeixen molt. Remarca que des dels centres
s’està fent molt bona feina i que caldria anar tots a la una per millorar. El personal docent es
creu els projectes que es fan des dels centres però només els veuen els centres educatius i
les AMPA. Per tant, proposa la coordinació, el treball en xarxa i fer publicitat de la feina que es
fa. Posa per exemple el Projecte Creix com a recurs molt vàlid i que es pot promocionar.

Ignasi Simon Ortoll
06/06/2017
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Sílvia Mateu argumenta que bona part de la fuga també és perquè les famílies es troben
perdudes davant d’una elecció d’escola i que fàcilment etiqueten els centres i per això se’n
van. Caldria que la bressol connectés més amb el P3.
Josep Gendra opina que cal treballar per l’escola pública i que les fugues també es podrien
atribuir al gran nombre de NEE que hi ha als centres escolars.
Víctor Peral creu que la sisena hora i l’horari laboral també fa que les famílies optin per la
concertada.
Olga Manzano coincideix en què si hi ha centres que tenen mala fama és també perquè no
s’explica prou enfora què es fa des de l’escola.
Marta Mimó proposa una comissió de treball en xarxa i coordinada dins del CEM en què es
treballi tant la planificació escolar (més encara tenint en compte un padró d’habitants que
segueix en descens) com la millora educativa del municipi.
Pel que fa a les escoles bressol municipals, hi hagut 56 sol·licituds en total entre les dues
escoles bressol i quedaran 5 aules a l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna, una menys, i 4
aules a l’Escola Bressol Municipal Palaudàries.
Quant a les escoles d’infantil i primària, hi ha hagut un total de 96 preinscrits a P3, 12 menys
que el curs passat, més 5 fora de termini, dels 134 infants que consten en el padró d’habitants
nascuts el 2013 (3 més que el curs passat) repartits de la següent manera: 41 a l’Escola Lliçà
d’Amunt, 20 a l’Escola Miquel Martí i Pol i 35 a l’Escola Rosa Oriol Anguera. El percentatge
d’escolarització ha baixat a un 71,6% ja que als darrers anys estava al voltant del
80%. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya assigna
dues línies de P3 a l’escola Lliçà d’Amunt, una al Rosa Oriol i una al Miquel Martí i
Pol.

Marta Mimo
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A secundària s’han preinscrit un total de 155 alumnes: 113 a l’INS Lliçà i 45 a
l’INS Hipàtia d’Alexandria, d’un total de 210 censats amb una escolarització, per
tant, del 73,80%. El percentatge d’escolarització ha augmentat respecte el curs
passat. A 1r de BAT hi ha hagut 79 preinscrits i al CFGM 30 a 1r i 1 a 2n.
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Acords del CEM:
1. El CEM manifesta el desacord amb la mesura del tancament de la línia de P3 a
l’Escola Rosa Oriol Anguera i així ho farà saber per escrit.
2. El CEM acorda la creació d’una comissió dins del mateix òrgan de participació en què
es treballi, de manera coordinada, la planificació escolar i la millora del treball en xarxa
per reforçar els centres docents públics del municipi. Els integrants d’aquesta comissió
seran: els directors i directores dels centres educatius públics, les presidències de les
AMPA i representants de l’Ajuntament.
3. El CEM acorda que la primera reunió d’aquest comissió serà el 6 d’octubre, a les 8:30,
a la Sala del 1r pis de l’edifici de la Policia Local i Acció Social.

3. Calendari escolar curs 2016-17. Dies de lliure elecció.

06/06/2017 Alcalde

S’informa sobre l’ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar
del curs 2016-17 i el CEM acorda el dies de lliure elecció.
Acords del CEM:
4. Els dies de lliure elecció per al curs 2016-17 seran: 31 d’octubre i el 9 de desembre de
2016, el 27 de febrer, el 17 de març i el 2 de maig de 2017.

Ignasi Simon Ortoll
06/06/2017
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4. Altres informacions: valoracions dels projectes LECXIT, Pla local prevenció
absentisme, Servei comunitari, Projecte Creix, Projecte TEI...; proposta de
projectes nous: Pla Educatiu d’Entorn, PFI, EMPA...
Es recorda l’acord de CEM de 2015 sobre compartir els projectes dels centres educatius per
estar assabentats entre tota la comunitat educativa i s’informa que l’Escola Rosa Oriol
Anguera i l’INS Hipàtia d’Alexandria han participat en el projecte LECXIT amb la implicació de
la regidoria d’Educació i la Biblioteca municipal i que s’ha valorat que potser siguin els de 4t
d’ESO en comptes els de 2n d’ESO pel fet que són més grans i l’edat per fer aquest
acompanyament és més adequada.
Sobre el Pla Local d’Absentisme Fran Sánchez explica que s’ha fet molta feina i s’ha fet una
segona demanda d’assessorament per acabar de redactar el protocol. Lourdes Pérez opina
que crear un protocol pot ser molt positiu i endreça molt.
Sobre el Servei Comunitari que ha desenvolupat l’INS Hipàtia, tant Rosa Maria Miró com
Lourdes Pérez i l’Ajuntament el valorem com a molt positiu. Sílvia Mateu demana que també
es pugui fer a les escoles bressol.

Marta Mimo
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Pel que fa al Projecte Creix, Fran Sánchez explica que va sorgir de la demanda
de recursos per part dels INS a l’Ajuntament per treballar amb alumnat
bàsicament conductual amb l’objectiu d’evitar les expulsions tot fent un treball de
reflexió. Aquesta proposta s’ha portat a terme amb un projecte pilot a través de
l’Associació Arae, amb un treball amb xarxa amb els equips directius dels INS, les
regidories d’Educació, Acció Social i Joventut. En la prova pilot s’ha començat a
treballar de manera sistèmica (alumnat, famílies, personal docent, grup classe...) a
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través d’un psicopedagog i terapeuta familiar i un educador social. Lourdes Pérez en fa una
valoració molt positiva i de cara el curs vinent, i per tal de millorar, buscaran una persona
referent dins l’INS perquè estableixi coordinacions amb les persones que porten el projecte
Creix. Pilar Soteras també en fa una bona valoració. Fran Sánchez explica que des de
l’Ajuntament hi ha la voluntat d’ampliar el projecte a les escoles de primària i que,
properament, convocarem les direccions per tal que coneguin el projecte en detall.

5. Precs i preguntes
No se’n fan.

Ignasi Simon Ortoll

1. El CEM manifesta el desacord amb la mesura del tancament de la línia de P3 a
l’Escola Rosa Oriol Anguera i així ho farà saber per escrit.
2. El CEM acorda la creació d’una comissió dins del mateix òrgan de participació en què
es treballi, de manera coordinada, la planificació escolar i la millora del treball en xarxa
per reforçar els centres docents públics del municipi. Els integrants d’aquesta comissió
seran: els directors i directores dels centres educatius públics, les presidències de les
AMPA i representants de l’Ajuntament.
3. El CEM acorda que la primera reunió d’aquest comissió serà el 6 d’octubre, a les 8:30,
a la Sala del 1r pis de l’edifici de la Policia Local i Acció Social.
4. Els dies de lliure elecció per al curs 2016-17 seran: 31 d’octubre i el 9 de desembre de
2016, el 27 de febrer, el 17 de març i el 2 de maig de 2017.

S’aixeca la sessió a les 19.30h.

La secretària

Vist i plau
El President en funcions

Marta Mimó Gol

Ignasi Simón Ortoll

Marta Mimo
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06/06/2017 Alcalde

Acords del CEM:
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