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

Identificació de la sessió
Núm : 1/curs 2017-18
Caràcter: ordinari
Data :15 de maig de 2018
Horari: 18.00h
Lloc: Sala del 1r pis de l’edifici de la Policia Local

Hi assisteixen:
Ignasi Simón, alcalde
Fran Sánchez, regidor
Francisco Javier Rodríguez, director Escola de Lliçà d’Amunt
Rosa Maria Miró, directora Escola Miquel Martí i Pol
Carles Doñate, secretari Escola Rosa Oriol i Anguera
Lourdes Pérez, directora Institut Hipàtia d’Alexandria
Pilar Soteras, directora Institut Lliçà
Bárbara Cejudo, AMPA Escola Miquel Martí i Pol
Sofia Sánchez, Tècnica auxiliar Educació
Marta Mimó, Tècnica Educació i secretària del CEM

Ordre del dia:
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Projecte CuEmE Cultura emprenedora a l’escola
3. Projecte reciclatge APINDEP
4.Escolarització al municipi curs 2018-19
5.Canvi de nom Escola de Lliçà d’Amunt
6.Valoració PFI i canvis curs 2018-19
7.Informacions nova Escola d’Adults
8.Valoracions PAE 2017-18. Noves propostes
9.Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió
1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’acta de la darrera sessió.
2.Projecte CuEmE Cultura emprenedora a l’escola
Àlex Pardo, tècnic de Promoció econòmica i Ocupació, presenta aquest projecte d’educació en valors
emprenedors. Explica que és un projecte transversal (català/castellà) on es crea una cooperativa escolar en
la qual es reparteixen càrrecs i es fa un estudi de mercat i de producció.
Està destinat a alumnes de 5è de primària i hi ha un suport de formació al professorat de dues sessions
anuals.

El CEM acorda que el 22 de maig és la data límit per comunicar si alguna escola vol participar.

3.Projecte reciclatge APINDEP
Representats d’aquesta cooperativa d’iniciativa social que té com objectiu la inserció laboral de persones
amb discapacitat, expliquen la manera de reciclar oli domèstic a les escoles. Presenten el projecte a través
d’un conte on l’ampolla Claki baixa d’altre planeta.
L’alumne que vulgui participar rep a l’escola aquesta ampolla per una aportació de 2 euros. Quan estigui
plena d’oli usat l’ha de depositar a un contenidor específic el dia indicat per cada centre. I ja pot agafar una
altra que Apindep s’ha encarregat de netejar per ser reutilitzada.

4.Escolarització al municipi curs 2018-19
La previsió d’escolarització de P3 per al curs 2018-19 serà la següent:
Escola de Lliçà d’Amunt: 17
Escola de Miquel Martí i Pol: 27
Escola Rosa Oriol Anguera: 35
La previsió d’escolarització de 1r d’ESO per al curs 2018-19 serà la següent:
Institut Lliçà: 114 + 4 repetidors
Institut Hipàtia: 63 (4 són de fora del municipi) + 2 repetidors

Es comenta que la matriculació indica que la segona línia de P3 sigui per l’Escola Rosa Oriol encara que la
ubicació de l’Escola Miquel Martí Pol també pot marcar. També es diu que el cens ja apuntava a que hi
haguessin més preinscripcions als barris.
Franc Rodríguez fa una autocrítica per les poques preinscripcions que ha tingut l’Escola Lliçà.

Bárbara Cejudo opina que hi ha desconeixement dels pares del municipi sobre els projectes que es fan a
cada escola i per tant s’hauria de trobar la manera de que això no passés.
Lourdes Pérez diu que s’hauria de fer una diagnosi de poble sobre el coneixement que hi ha dels centres
educatius. Que el tema mobilitat i geografia estan clars però que seria necessari saber quins són els altres
indicatius que fan que no vagin a escoles del municipi. Ser coneixedors del què passa d’una manera més
profunda.

Fran Sánchez explica que es podria fer un estudi per saber com es percep la educació pública i que el
percentatge d’escolarització al municipi és elevat.
S’acorda que fins el dia 17 de maig els centres educatius hauran de comunicar a la Regidoria d’educació el
nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials a cada nivell.

5. Canvi de nom Escola de Lliçà d’Amunt
Franc Rodríguez explica que l’Escola Lliçà es diu així perquè quan es fusiona una escola es dona el nom
del municipi al qual pertany. Llavors l’equip directiu va decidir que volia un canvi de nom escollit per la
comunicat educativa.
Per aquesta raó van demanar propostes a les famílies, professors i personal de cuina. I al Consell escolar
es van triar tres: Camí de la Serra, Boira Baixa i Els Picots.
Per votació va guanyar “Els Picots” que aleshores s’haurà d’aprovar pel pròxim Ple municipal.

6. Valoració PFI i canvis curs 2018-19
Marta Mimó diu que la valoració del PFI del curs 2017-18 és positiva i que és una bona formula educativa.
Fa una menció sobre el Julià Bellalta del restaurant La Cruïlla per la feina ben feta. Explica que les
formacions pràctiques en centres de treballs ja han començat i que hi ha una bona motivació.
També explica que fins ara la formació bàsica la feia una empresa externa però pel curs vinent estarà a
càrrec d’una persona de l’Ajuntament que serà la tutora des de l’inici fins al final.
Fran Sánchez comenta que aquest curs del PFI ha estat un èxit i per aquesta raó es torna a fer i diu que
s’ha fet una inversió molt gran a nivell econòmic i emocional.
Es fa un recordatori a les directores dels instituts de les dates de preinscripció.

7. Informacions nova Escola d’Adults
Marta Mimó explica que avui 15 de maig s’ha fet l’apertura del segon sobre per la licitació de l’Escola
d’Adults. Que el dia 1 de juny començarà l’empresa que s’encarregarà d’ella i que ja informarem quan
estigui la nova direcció.
Informa sobre les preinscripcions i es parla amb el director de l’escola Lliçà sobre els espais.

8.Valoracions PAE 2017-18. Noves propostes
Marta Mimó demana als directors dels centres educatius que si encara no ho han fet han d’enviar les
valoracions del PAE 2017-18 i els hi diu que les noves propostes es penjaran a la pàgina web de
l’Ajuntament.
Explica la nova proposta “La meva comarca: El Vallès oriental” destinada als alumnes de 4t de primària.

9. Precs i preguntes
Franc Rodríguez exposa el seu neguit sobre l’horari lectiu perquè considera que la franja de menjador de
tres hores és molt llarga. Que aquest temps provoca més problemes entre els alumnes i implica tenir més
monitors.
Proposa el següent horari: matins de 8:30h a 12:00h i tardes de 14:30h a 16:00h i considera que així les
activitats extraescolars es farien més d’hora i els nens arribarien abans a casa.
Marta Mimó i Natxo Simon estan d’acord que tres hores al migdia és molt i Marta diu que s’hauria de
comunicar a Serveis territorials però primer hauria d’estar aprovat per Consell escolar estant d’acord les tres
escoles del municipi.
Marta Mimó diu que s’han d’escollir els dies de lliure elecció. Que s’ha de convocar Consell escolar però
primer que aquests dies es negociïn entre els centres educatius.

Es confirma que els dies de festes locals a Lliçà d’Amunt són el 10 de setembre de 2018 i el 7 de gener de
2019.
També explica el tema dels aforaments del pavelló d’esports i que s’han de fer obres per complir la
normativa. Que molts actes s’hauran de dividir.

Acords del CEM:

1.El CEM acorda que el 22 de maig de 2018 serà la data límit per comunicar si alguna escola vol
participar del projecte Cultura emprenedora.
2.El CEM acorda que els centres educatius comunicaran directament a Apindep si participen del
projecte de reciclatge d’oli.
3.El CEM acorda que el 17 de maig és l’últim dia per notificar el numero d’alumnes amb necessitats
especials de cada nivell.

S’aixeca la sessió a les 20:00h.
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