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Acords del Consell Escolar 

 
Data: 2 de juny de 2021 

 

 

1. Aprovació de les extraescolars pel curs 2021-2022. 

Es presenten i s’aproven les extraescolars pel curs 2021-2022. 

 

2. Aprovació de les quotes pel curs 2021-2022. 

Es presenten les quotes pel curs 2021-2022. 

La quota pels alumnes d’Educació Infantil és de 250€ i pels alumnes d’Educació Primària és 

de 200€. 

S’aproven les quotes pel curs 2021-2022. 

 

3. Aprovació de la cessió del menjador. 

S’aprova la cessió del menjador a l’empresa Servitabor. 

 

4. Aprovació de l’adaptació de P3 pel curs 2021-2022. 

S’explica el procés d’adaptació dels alumnes de P3 al centre. S’aprova l’adaptació de P3 

pel curs 2021-2022. 

 

5. Informació dels pressupostos participatius: projecte patis i cuina. 

S’explica la campanya per publicitar el projecte, què es farà i com serà el procés de 

selecció. 

 

6. Informacions diverses. 

 Es comunica que s’encarregarà a una empresa externa el nou disseny de la web del 

centre. 

 S’aproven els dies de lliure disposició pel curs 2021-2022. 

7 de desembre de 2021 

28 de febrer de 2022 

3 de juny de 2022 

 S’informa del calendari escolar pel curs 2021-2022. 
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Inici del curs escolar: 13 de setembre de 2021. 

Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022. 

Vacances de Setmana Santa: de l’11 al 18 d’abril de 2022. 

Final de curs: 22 de juny de 2022. 

 

7. Precs i preguntes. 

 Es recorda que les colònies de P5, 2n i 4t del curs 2020-2021 estan anul·lades. 

Aquestes colònies no es recuperaran el curs 2021-2022. 

 El curs 2021-2022, l’empresa que gestiona l’Horari Flexible, no oferirà el servei en la 

franja de 17’30h a 18h si no hi ha un mínim de 8 nens i nenes. 


