
                                                                                            
 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar número 2 

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 2, de data 15 d’octubre de 2019, s’han pres els acords 

següents: 

 
1. Aprovació acta anterior. Queda aprovada per consens l’acta anterior número 1 del 30 de setembre 

de 2019. 

2. Aprovació 2. Aprovació noves sortides escolars del Cicle Superior. 

S’afegeixen les sortides de cicle superior a la relació de sortides, sense cap modificació de quota. 

● 03/03/2020 Fàbrica del Sòl 6è. 

● 17-18/06/2020 Canal Olímpic 5è. 

● 19/03/2020 Museu del Disseny 5è. 

● Sortida als bombers de 2n què la data està per determinar. Des de l’ajuntament de moment no 
es recomana fer aquesta sortida per qüestions de seguretat. 

3. El Consell Escolar dóna suport a la PGA per majoria absoluta; un membre del sector famílies no li 
dóna el seu suport. 

Posteriorment, el director del centre dóna per aprovada la Programació General Anual (PGA) del 
curs 2019-20. 

4. S’aprova fer les reunions relacionades amb l’Escola Esportiva Solidària conjuntament AFA-
Direcció del centre-Departament d’Esports. 

5. Es substitueix un membre del Sector Famílies per renúncia d’un d’ells. La Sra. N.P.B. és la 
següent candidatura més votada en les últimes eleccions, encara que ha empatat a vots amb una 
altra candidatura, la Sra. A.M.T. Es desfà l’empat per ser la Sra. N.P.B. la de més edat de les dues 
candidatures; tots aquests fets segons normativa vigent.  

Se li enviarà un e-mail informant de la situació. 

 

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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