
Dia: 12 de juny de 2020 

Hora: 16.45h de la tarda 

Lloc: Meet 

 

Ordre del dia 

1. Casal d’estiu 2020: Projecte avi Derek. 

2. Aprovació de la justificació dels ajuts a l’escolarització. 

3. Torn obert de paraules. 

 

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

Cristina Rodríguez Matas, com a secretària, del centre educatiu Estalella i Graells, 

Certifico: 

 

Que en la reunió del consell escolar, del dimecres 29 d’abril de 2020, s’han pres els 

següents acords: 

1. S’aprova el projecte Avi Derek del casal 2020, però amb el compromís de l’AMPA 

d’actualitzar els punts que tenen pendents per complir la normativa vigent. 

1.2. S’acorden els espais de l’escola que farà servir el casal d’estiu: pati, WC del pati, 

ritme i moviment, gimnàs, P4A, P4B, P5A, P5B, 2nA, 2n B, 5èA, 5èB, 6èB, menjador, 

aula de pas, lavabo del 2n pis.  

2. S’aprova la justificació de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Vilafranca en el 

marc de la convocatòria del programa d’ajuts a l’escolarització del curs 2019-2020. 

3. La propera sessió de consell escolar serà el proper dia 25 de juny a la tarda, després 

de la reunió de la junta de menjador. 

 

Que han quedat els següents temes pendents: 

1.1. L’AMPA farà arribar al consell escolar el projecte del casal amb la informació 

actualitzada i respectant la normativa vigent.  

1.2. L’AMPA farà arribar al consell escolar el protocol de salut que es durà a terme per 

fer front al Covid19. 

1.3. L’equip directiu farà el certificat que necessita l’AMPA per poder tirar endavant el 

projecte del casal d’estiu. 



3.1. La directora consultarà a inspecció si la propera sessió del consell escolar ha de ser 

presencial o pot ser telemàtica per tal d’aprovar uns documents específics. 

3.2. L’AMPA aprovarà la liquidació del menjador del curs 18-19 i la farà arribar a 

direcció juntament amb les factures de vetlladora de menjador del curs 19-20. 

 

 

Vilafranca del Penedès, 15 de juny de 2020. 
 

Signatura de la secretària                   Vistiplau de la directora 

 

                                     

Cristina Rodríguez Matas                                                     Mònica Calaf Gozalo 

                                                              


