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Acords del Consell Escolar 

 
Data: 23 de novembre de 2020 
 

 

1. Aprovació de la Memòria del curs 2019-2020 

S’explica el document de la memòria.  

S’aprova la memòria del curs 2019-2020. 

 

2. Aprovació de la Programació General Anual de Centre del curs 2020-2021 

Es presenta la Programació General Anual de Centre. 

S’aprova la PGAC pel curs 2020-21. 

 

3. Aprovació del Projecte de Convivència 

Es presenta el Projecte de Convivència. 

S’aprova el Projecte de convivència.  

 

4. Aprovació, si s’escau, del tancament de sortides i colònies del curs 2019-2020. 

S’exposa el tancament de sortides i colònies del curs 2019-2020. 

S’aprova el tancament de sortides i colònies del curs 2019-2020. 

 

5. Aprovació, si s’escau, del pressupost de sortides i colònies de 6è pel curs 2020-

2021 

Es presenta el pressupost de sortides i colònies  de 6è pel curs 2020-2021. 

S’aprova el pressupost de sortides i colònies de 6è pel curs 2020-2021. 

 

Les colònies de 6è es mantenen, les de 5è s’ajornen al mes d’abril  i s’anul·len les 

colònies de P5, 2n i 4t.  

Es notificarà a les famílies de P5, 2n i 4t l’anul·lació de les colònies. 

 

6. Valoració inici de curs 2020-2021. 

El pla d’Obertura s’està seguint al 100%.  

S’informa que al migdia, les entrades de tots els grups es fan per la porta principal. 

L’empresa de menjador oferta un servei d’acollida al migdia. 
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7. Eleccions al Consell Escolar. 

S’informa que s’han ajornat les eleccions al Consell Escolar. Els membres del CEC 

manifesten el seu acord a donar continuïtat al càrrec un anys més.  

 

8.    Renovació Equip Directiu. 

S’informa que la direcció donarà continuïtat al mandat. 

 

9.    Informacions diverses. 

 Els instituts adscrits al centre són el Jaume Balmes, El Fort Pius, el Teresa Pàmies i 

el Caterina Albert. S’informa que l’Angeleta Ferrer començarà a funcionar tot i que 

inicialment ho farà en un altre edifici o en barracons.  

 La direcció farà una xerrada a les famílies de 6è pel tema dels instituts. 

 S’informa que a partir del mes de gener s’iniciaran talls de carrer quinzenals, per 

reivindicar la pacificació de l’entorn escolar. 

 S’acorda mantenir l’horari flexible de la tarda fins a les 18h. 

 El 21 de desembre, el servei de menjador finalitzarà a 2/4 de quatre. 

 Comissions AFA: 

- Escola inclusiva, mantindrà l’activitat de la carpeta viatgera. 

- La comissió reivindicativa fa la demanda de tanques, coixins berlinesos per esmorteir 

el so i semàfors pedagògics per controlar la velocitat dels vehicles.  

- S’informa que s’ha presentat un projecte conjunt amb altres escoles per la millora de 

patis, als pressupostos participatius Decidim.bcn. 

 S’informa del pla de renovació de mobiliari als centres de Barcelona. Es començarà 

per les aules P3. 


