
                                                                                            
 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar número 4 

Sílvia López Costa, com a Secretària del centre educatiu Escola Els Pins de Cornellà de Llobregat, 

 

Certifico: 

 

Que en la reunió del consell escolar número 4, de data 27 de gener de 2021, s’ha informat i s’han pres 

els acords següents: 

 

1. Aprovació acta anterior. Queda aprovada per consens l’acta anterior número 3 del 16 de novembre de 

2020. 

2. Aprovació de les modificacions de partides pressupostàries i de la liquidació del pressupost de 

l’exercici 2020. 

3. Aprovació del pressupost de l’any 2021. 

4. Aprovació de la justificació de despeses de manteniment de l’Ajuntament de l’exercici 2020. 

5. Aprovació justificació AFA de la subvenció de l’Ajuntament del curs 19-20 “Festegem la tradició". 

6. Aprovació sol·licituds subvenció de l’Ajuntament del curs 20-21. 

a) Escola: Suports per a la inclusió a l’aula de l’alumnat d’atenció a la diversitat (2.000 €). 

b) AFA: Festegem la tradició (5.690,49 €) i El pati nostre de cada dia (1831 €).  

7. S’acorda destinar els diners de la loteria AFA de l’exercici 2020 (543 €)  i Sant Jordi (189,07 €) de 

l’exercici 2019 en favor del viatge de fi de curs de 6è del curs 2020-21. 

8. S’acorda enviar un escrit a les famílies en relació a dos temes: 

         a)  l’ús de la mascareta en les zones exteriors i contigües a l’escola. 

         b) el perill que suposen les maniobres dels vehicles en les zona de vianants, en el moment que 

coincideix amb la sortida de l’alumnat dels grups de 4t, 3r i 1r.  

   Aquest últim punt també es farà arribar a l’Ajuntament perquè en tinguin constància. 

 

 
 

Lloc i data  Cornellà de Llobregat, 31 de gener de 2021 

 

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

  

     Sílvia López Costa                 Joaquim González Rico 

 

 

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


		2021-01-31T10:03:09+0100
	LOPEZ COSTA, SILVIA (FIRMA)


		2021-01-31T10:03:52+0100
	Joaquim Gonzalez Rico - DNI 46577624W (SIG)




