
 
 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar 

Gemma Ufartes Ollé, com a secretària, del centre educatiu Can Besora, 

 

Certifico: 

Que en la reunió del consell escolar, de data 27/1/2020, s’han pres els acords 
següents:  

1

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta anterior. 
- Es llegeix i s’aprova l’acta del Consell Escolar anterior (CE 8/11/2019) 

2. Aprovació, si s'escau, de la Liquidació de l’exercici 2019 

- Es presenta i s’aprova la Liquidació de l’exercici 2019 
3. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’exercici 2020 

- Es presenta i s’aprova el Pressupost de l’exercici 2020 
4. Aprovació, si s’escau, de les Normes de Funcionament de Centre (NOFC) 

- Es presenten i s’aproven les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de 
Centre). S’informa que es poden consultar a la pàgina web del centre. 

5. Projecte de convivència 
- S’informa de l’elaboració del Projecte de Convivència i es convida als membres 

del Consell Escolar a formar part de la comissió de convivència. 
6. Portes obertes 

- S’informa de la data de portes obertes, pendent de confirmar per l’Ajuntament, i 
les dates de previsió de matriculació. 

7. Aprovació de nous voluntaris/es d’aula 

- S’aproven nous voluntaris i voluntàries d’aula, sempre entenent que cal haver 
presentat el certificat de delictes sexuals. 

8. Precs i preguntes 

- S’informa de la publicació a la pàgina web del centre dels acords presos als 
consells escolars. 

- Les famílies pregunten sobre els picnics de les sortides. Es gestionarà la 
demanda a través de la comissió de menjador i s’informarà a les famílies. 

 

Lloc i data Mollet del Vallès, a 29 de gener de 2020 
 

 

 

Signatura del/de la secretària Vistiplau del/de la director/a 

1  Especifiqueu-los de forma breu. Cal que tingueu en compte la protecció de dades personals i, per tant, no 
s’hi ha d’especificar el nom i cognoms de cap persona (tampoc les inicials) o ni el DNI. 
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