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 S’aprova per consens l’acta del Consell Escolar celebrat el 24 de gener. 
 

 Degut a l’entrada en vigor de la llei de transparència, l’escola ha de passar a gestionar 
les partides de material, llibres, sortides i colònies; que fins ara gestionava l’AMPA. Per 
fer possible aquest traspàs la Comissió econòmica del Consell ha estat treballant 
conjuntament amb la Comissió econòmica de l’AMPA. 

 
 S’aprova per unanimitat que tots els alumnes de l’escola facin una aportació anual de 

245€/any en concepte material, llibres i sortides (actualment les famílies paguen 
242,50€/any per aquests conceptes). 

 
 S’aprova per unanimitat que  el cobrament d’aquestes aportacions es faci a través d’una 

aplicació mòbil o una plataforma web, utilitzant la targeta de crèdit. A les famílies se’ls 
avisarà de la data límit de pagament, però podran avançar les aportacions si així ho 
desitgen a partir de l’1 de juliol. 

 
 S’aprova per unanimitat que el desglossament i els terminis de les partides sigui el 

següent: 
 

Terminis Aportacions 
15 setembre 85 € 
30 octubre 80 € 

15 desembre 80 € 
 
Les colònies es pagaran a part. 50€ de paga i senyal (gener), i la resta abans de 
marxar. 

 
 S’acorda fer les reunions de final de curs a principis de juny, per tal de poder fer una 

primera part (abans de pujar a les aules) per explicar més detalladament aquests 
canvis. 
 

 Des de la Comissió d’extraescolars del Consell s’està treballant conjuntament amb la 
Comissió d’extraescolars de l’AMPA per millorar l’oferta d’activitats d’extraescolars de 
migdia i tarda. S’ha creat un formulari per enviar a les famílies de l’escola per tal de 
recollir una valoració de l’oferta actual d’activitats extraescolars que ofereix l’escola i els 
interessos pel curs vinent, on s’inclou un llistat llarg amb les activitats que està oferint 
l’escola i les que ofereixen altres escoles similars a la nostra. 

 
 Les Comissions d’extraescolars i de menjador han de preveure que abans d’acabar el 

curs s’ha d’aprovar en Consell Escolar el pla de funcionament de menjador i les 
activitats extraescolars pel curs vinent. 
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