
 

 

 

 

 

 

 

 

1- Lectura i aprovació acta anterior 

2- Liquidació 2018 i pressupost 2019 

Explicació dels ingressos i despeses del 2018 . Igualment es fa la previsió de les 

possibles despeses i ingressos que tindrem al 2019. 

S’aproven tant la liquidació 2018  com el pressupost 2019. 

Es pensa de fer diverses actuacions per tal de recollir dines i que cap alumne del centre 

es quedi sense realitzar les activitats proposades, sortides o colònies. 

 

3- Informacions vàries 

 S’ha demanat l’auxiliar de conversa. 

 Aquest any volem tornar a fer rua per carnaval. S’ha demanat permís a la 

policia local. Es farà el divendres 1 de març i serà una festa oberta a tota la 

comunitat educativa. 

 Demà, dia 3o de gener, celebrarem, a l’escola, el dia de la pau i la no violència. 

També serà una festa oberta a les famílies. Des de la Comissió “Arc de Sant 

Martí” s’ha preparat un dels actes. Un cor “puzle”, on cada peça té un 

missatge de pau fet pels nens i nenes de l’escola. Al passadís del centre, també 

hi ha penjats guarniments que han fet els alumnes de la classe de català. 

 Les portes obertes seran el divendres 22 de març.  

 Data del proper Consell Escolar: teníem com a data prevista el dia 12 de 

febrer, però com que l’hem hagut de canviar per aprovar el pressupost, la 

passem al març, al dia 26 de març a les 18 h. 

 Ahir, 28 de gener, va haver Junta de l’AMPA i es va parlar de la instal·lació de 

les pantalles, que hi ha pendent. Quan acabin amb això, voldrien deixar el 

tema informàtic, i continuar invertint els diners a l’escola, però en altres 

àmbits. 

Premis FAPAC: es presentarà des de l’AMPA, el projecte de la Festa del Somni i 

també es vol presentar la feina dels Grups interactius. 

 La Fapac, vindrà a gravar un vídeo promocional. Ho farà de les instal·lacions. 

 

 

RESUM CONSELL ESCOLAR                                                                                                         

DATA:   29  GENER 2019            HORA:     18 h                               

ORDRE DEL DIA: 

1- Lectura i aprovació acta anterior 

2- Liquidació 2018 i pressupost 2019 

3- Aprovació de la Rua 

4- Informacions vàries 

 


