
Acords i altres informacions CE 7/7/20

● S’aprova la demanda de participació del centre en els següents programes: Exit, Why
violence, Enginy, Xarxes pel canvi, Escoles per la igualtat i la diversitat. El programa
Artistes En Residència queda pendent de si la distribució horària serà compatible amb
el programa.

● S’aproven diverses modificacions al pressupost del 2020 per tal de poder dotar de
diners a les partides on s’han de registrar les devolucions de sortides i material a les
famílies.

● S'aprova el model d’ordinador per al curs vinent (alumnat 1ESO): model Acer C733
(encarregat a la mateixa botiga dels darrers anys, FDOS Software).

● S’aproven els dies de lliure disposició per al curs 20-21, que són els proposats pel
CEMB i que prèviament també han estat aprovats pel Claustre: 7/12/20, 15/2/21,
21/5/21.

● S’aprova la participació d’alguns alumnes de btx que faran pràctiques aquest estiu
lligades al seu TR, en diferents organismes (per exemple, IRB), o a diferents empreses
associacions a la matèria «Estada a l’empresa».

● S’informa que a dia d’avui només queda pendent rebre la devolució del viatge a
València de 1r btx. En quant a la devolució de la part proporcional del material del 3r

trimestre, es farà una rebaixa en l’import del material del curs vinent, i només quedarà
fer retorn a l’alumnat de 4t o 2n btx que marxa del centre.

● S’explica que s'ha creat la comissió de convivència, formada per professorat i alumnat
conjuntament.

● S’informa de les mesures adoptades en el Pla d’Obertura del centre per al curs 20-21
(penjat a la web), tot seguint les indicacions del Dept. d'Educació a causa de la
pandèmia.

● S’aprova demanar a les famílies que ho desitgin autoritzar l’alumnat de 3r i 4t entrar al
matí 1h més tard en cas d'absència del professor/a. Sempre que sigui possible s'avisarà
a la família.

● S’informa que el curs vinent preferiblement només es podran dur a termes les
extraescolars a l’exterior, tot i que seran les restriccions dictades per Salut i/o
Educació les que aniran marcant les pautes.
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