
                                                                                            
 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar número 5 

 

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 5, de data 8 de febrer de 2021, s’ha informat i s’han pres els 

acords següents: 

 

1. Aprovació acta anterior. Queda aprovada per consens l’acta anterior número 4 del 27 de gener de 

2021. 

 

2. Aprovació de les sortides i activitats complementàries del curs 2020-21 i la nova empresa Niza Tours 

com encarregada de portar a terme el transport escolar. 

 

3. S’aprova incloure en la carta o escrit que s’enviarà a les famílies en relació a la informació de les 

sortides escolars d’aquest curs 2020-21, la necessitat de tenir un acord econòmic acceptat pel centre, per 

molt petit que sigui, per assistir a aquestes sortides escolars. 

 

4. S’informa de les dates per portar a terme la preinscripció 2021-22: 

   2n cicle d’Educació Infantil i Ed. Primària: del 15 al 24 de març de 2021 

   Ed. Secundària: del 17 al 24 de març de 2021. 

 

5. S’informa que, coordinat amb les direccions de les diferents escoles públiques de Cornellà, s’ha 

establert un model híbrid en la realització de les Jornades de Portes Obertes, amb una visita virtual en 

jornada de matí i tarda, i visites presencials durant la setmana que es fa aquesta visita virtual. 

En referència al nostre centre en concret, el dimarts 2 de març de 2020 es faria una visita virtual 

telemàtica en jornada de matí (9:30h) i en jornada de tarda (17h).  

Inicialment, durant aquesta setmana de l’1 al 5 de març es farien les visites presencials, amb cita prèvia, 

en horaris de 17h a 18h, amb torns de 30’ minuts. Només es realitzaria una visita als espais exteriors del 

centre i es deixarien veure les tres aules de P3 des de fora. 

 
 

Lloc i data  Cornellà de Llobregat, 9 de febrer 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 
93.377.42.93 
a8016771@xtec.cat 
https://agora.xtec.cat/ceipelspins 
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