
                                                                                            
 

 

Certificat dels acords que s’han pres en el consell escolar número 3 

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 3, de data 14 d’octubre de 2021, s’ha informat i s’han pres 

els acords següents: 

1. Aprovació acta anterior. Queda aprovada per consens l’acta anterior número 2 del 29 de setembre de 

2021. 

2. Aprovació Programació General Anual (PGA) 2021-2022. 

3. Aprovació Sol·licitud Subvencions Projectes educatius Ajuntament 2021-2022. 

    a)  Escola: “Projecte Continuïtat: Suport per a la inclusió a l’aula de l’alumnat d’Atenció a la 

Diversitat.” 

    b) AFA: “Festegem la tradició”. 

4. S’informa del començament de l’execució del Projecte Participatiu Ajuntament 2019: “Millora del 

pati d’Educació Infantil”, fixada pel dilluns 25 d’octubre de 2021. La durada prevista és de tres 

setmanes i caldrà habilitar nous espais d’esbarjo per aquest cicle. Es demana utilitzar la plaça Josep 

Llobera i Ramon com a espai d’esbarjo. 

5. S’informa del calendari definitiu del procés d’eleccions al Consell escolar segons RESOLUCIÓ 

EDU/3034/2021,de 6 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per 

renovar els membres del Consell escolar. 

Inici del procés: a partir del dia 2 de novembre de 2021. 

Constitució de les meses electorals: abans del dia 11 de novembre de 2021. 

Votacions: entre els dies 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos. 

Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 20 de 

desembre de 2021. 

Les dates, com diu la resolució, podran patir modificacions en funció de l’evolució de l’actual situació 

de la pandèmia. 

 
 

Lloc i data  Cornellà de Llobregat, 15 d’octubre de 2021 

 

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

  

     Sílvia López Costa                 Joaquim González Rico 
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