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 S’aprova per consens l’acta del Consell Escolar celebrat el 30 d’octubre. 
 

 S’informa de les quatre comissions actuals de treball del Consell: permanent, 
convivència, econòmica i menjador. 
Es formen les diferents comissions renovant els membres que han cessat i nomenant 
els nous. 
Es crea una nova comissió de treball del Consell: la comissió d’extraescolars. 
 

C. Permanent C. Convivència C. Econòmica C. Menjador C. Extraescolars 

Mercè Falguera 
Marc Gorga 
Noemí Peiró 
Neus Font 

Rosa Mª Arnau 
Cristina Salas 
Gemma Traginer 
Noemí Sanz 
Noemí Peiró 
Neus Font 
 

Xavi Sanceledonio 
Anna Fernández 
Noemí Peiró 
Neus Font 

Judith Caralt 
MªTeresa Mimó 
Marta Seguí 
Anna Casas 
Noemí Peiró 
Neus Font 

Sílvia Carbonell 
Lídia Farré 
Anna Farriol 

 
 Es considera important recordar a les famílies que no es poden compartir en xarxes 

socials (whatssapp, facebook...) fotografies de menors sense el consentiment exprés 

dels pares.  

 Es presenta el projecte lingüístic de centre. S’aprova per unanimitat. Està penjat a la 
web de l’escola. 

 
 Informacions vàries: 

o La jornada de portes obertes tindrà lloc els dies 15 i 18 de març.  
o L’equip de mestres per consens decideix que, a partir del curs vinent, tots els 

alumnes de l’escola utilitzin la bata només quan calgui. 
o El Consell Escolar decideix mantenir la norma d’escola d’usar la tovallola de 

classe i canviar-la sempre que calgui. 
o L’equip de mestres i la comissió de patis acorden a partir dels projectes 

presentats pel cicle formatiu de fusteria de l’Escola Industrial que ens facin unes 
grades de fusta, uns jocs de construcció i unes jardineres per la terrassa. Des de 
la comissió de patis, també es complementarà l’actualització d’aquest espai amb 
uns tendals per crear zones de sol i ombra. Estem a l’espera que Serveis 
Territorials ens donin l’autorització per fer-ho. 

o Restem a l’espera de rebre resposta d’una instància presentada a l’Ajuntament 
perquè ens portin la sorra del sorral i que ens pintin els passos de zebra del 
costat de l’escola. 

o El Consell Escolar acorda mantenir les activitats previstes en el Pla de 
Funcionament de Menjador 18-19 per la festa de l’expressió, aprovat en el 
Consell Escolar del dia 30 d’octubre, juntament amb el Pla General de Menjador. 
 
 

 Es presenta i s’aprova el balanç econòmic d’ingressos i despeses de l’exercici econòmic 
2018. 
 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
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 Tel. 93 725 58 99 
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https://drive.google.com/file/d/17xra1MB1aJz06ViM3Uiy0eBfPu0X6zkn/view#page=7
https://drive.google.com/file/d/17xra1MB1aJz06ViM3Uiy0eBfPu0X6zkn/view#page=7
https://agora.xtec.cat/ceip-nostra-llar/wp-content/uploads/usu1055/2018/11/PLA-DE-FUNCIONAMENT-DEL-MENJADOR-ESCOLAR-Escola-Nostra-Llar-Juny-2018-1.pdf
mailto:info@escolanostrallar.cat
http://www.escolanostrallar.cat/


 

 S’aprova per unanimitat el pressupost econòmic per l’any 2019. 
 

 Degut a la llei de transparència econòmica, l’escola passarà a gestionar les partides de 
material i excursions que cobra l’AMPA. Per aquest motiu, s’aprova per unanimitat el 
cobrament de les aportacions de les famílies en dos únics pagaments corresponents a 
material i excursions, desvinculats de la resta de quotes de l’AMPA i menjador. Per tant 
ja no es cobraran fraccionats durant tot el curs escolar (10 mensualitats) i els cursos que 
vagin de colònies pagaran les colònies a part. 

 

 

Consell Escolar Nostra Llar 


