
                                                                                            
 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar número 1 

Griselda Baqués Salado, com a Secretària del centre educatiu Escola Els Pins de Cornellà de Llobregat, 

 

Certifico: 
Que en la reunió del consell escolar número 1, de data 30 de setembre de 2019, s’han pres els acords 

següents: 

 
1. Aprovació acta anterior. Queda aprovada per consens l’acta anterior número 7 del 13 de juny de 

2019. 

2. Aprovació sortides escolars 2019-20 

Aquest any s’han ajustat els preus de les sortides al preu real i no estimatiu. Es descomptarà 
també la part de l’any anterior que havia quedat de romanent. 

S’explica que, per ajustar els preus de les sortides el màxim possible i atenent als possibles 
imprevistos que es donen a les sortides, la quota s’ha calculat sobre 45 alumnes; això suposa un 
increment general del 10%, entenent que els autocars i monitors ens els cobren sencers i, en 
moltes sortides, les entrades i/o tallers també. 

Les famílies que no facin cap esforç econòmic ni contactin amb el centre, els/les seves fills/es no 
podran participar en les sortides escolars. Des de l’escola sempre s’intentarà contactar amb les 
famílies i no haver de deixar a cap infant sense la sortida. 

S’aprova també que es passarà el rebut a les famílies el dia 18 octubre de 2019. 

3. La memòria anual 2018-19 ha quedat valorada i avaluada pel Consell Escolar. 

4. Queda aprovada per consens la continuïtat del projecte educatiu “ Una nova visió de la Biblioteca 
Escolar” de l’equip docent de l’escola 

5. Queda aprovada per consens la sol·licitud de subvenció de l’Ajuntament, per part de l’AFA en 
relació a: 

a) Festegem la tradició” . Lligat a les festes que celebra l’AFA del centre. Aquest any no es 
demana la subvenció per la revista. 

b) Socialització de llibres .Aquest any afegirem els llibres de socialització de Science i dels 6 llibres 
d’anglès per cicle superior. 

c) Millora de patis. Es demana la subvenció per ampliar i/o millorar les infraestructures i material 
del pati d’educació infantil. 

 

Lloc i data  Cornellà de Llobregat, 8 de Novembre de 2019 

 

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

  

Griselda Baqués Salado   Joaquim González Rico 

 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Els Pins 
93.377.42.93 
a8016771@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/ceipelspins 
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