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 S’aprova per consens l’acta del Consell Escolar celebrat el 26 de juny. 
 

 Es fa una valoració molt positiva de l’inici de curs i del treball conjunt de les comissions 
de l’AMPA i de l’Escola per poder adequar-nos a la normativa legal i poder garantir la 
millora educativa dels alumnes. S’està reordenant i aconseguint la transparència 
pedagògica i econòmica de l’Escola. La Direcció va agrair la dedicació i la feina que 
s’està fent des de les comissions de l’AMPA, l’escola i les noves empreses (RC, Tuti i 
TPVEscola). 

 
 Es presenta i s’aprova el Pla de Funcionament de Menjador que el trobareu penjat a la 

web de l’ Escola. 
 

Es recorda que el número de dies que un alumne s’ha de quedar a menjador per ser 
considerat fixe ve determinat pel Departament, i són tres dies. Per tant, els alumnes que 
no són fixes han de validar el tiquet o tiquets de menjador per fer ús del servei. 
 
S’acorda que per sol·licitar els pícnics per les sortides el procediment serà el mateix que 
el fet fins ara, però en comptes d’utilitzar el full de paper es farà a través de la 
TPVEscola. Per tant si un alumne és fixe i no vol el pícnic per a la sortida, té fins a 48h 
abans per desmarcar el servei de menjador d’aquest dia. En canvi, si no és fixe i vol 
pícnic, també té la possibilitat de demanar-lo fins a 48h abans de la sortida.  
 
El pícnic aquest curs consta de dos entrepans, dues ampolles d’aigua i una peça de 
fruita. Es valorarà de cara al proper curs l’oferta de l’empresa de menjador d’oferir 
també la possibilitat del pícnic de carmanyola. 

 
S’aprova el Pla de Funcionament de Menjador per unanimitat. 

 
 Es presenten les NOFC i s’aproven per unanimitat. Les podeu trobar penjades a la 

pàgina web de l’escola. 
 

 La Comissió Econòmica de l’AMPA explica que s’han trobat amb moltes dificultats per 
poder entendre l’estat de comptes existent i per aquest motiu no s’ha pogut fer el 
traspàs de les partides de material, llibres i sortides tal i com indicava el Departament. 

S’acorda fer un traspàs de 3000 euros de l’AMPA a l’Escola corresponent al romanent 
d’aquestes partides del curs 2017/18 i si en un futur s’aconsegueix aclarir el romanent 
real d’aquestes partides dels darrers quatre anys, l’AMPA es compromet a fer una 
donació a l’Escola pel valor diferencial. 

 L’AMPA també ens comunica que aquest mes ha registrat a la Direcció General de Dret 
i Entitats Jurídiques el canvi de nom de President de l’AMPA, de Joan Esteve a Marc 
Gorga. 
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 S’informa que aquest curs es crearà una borsa de pares/mares voluntaris per tal 
d’acompanyar a les sortides i excursions que consten al Pla Anual. D’aquesta manera 
volem potenciar la participació de les famílies en situacions d’aprenentatge amb els 
alumnes, tal i com consta en l’objectiu 5.2 del projecte de direcció, i estalviar la despesa 
de pagar monitors en benefici dels alumnes. 

 
 S’aprova fer una formació integral de centre que inclou a mestres, alumnes i famílies 

sobre coeducació a l’Escola Nostra Llar amb les formadores Alba Barbé i Júlia Collignon 
d’Actua Vallès. S’acorda que es presentarà aquest projecte a les reunions d’inici de 
curs. 
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