
 
 

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

Guillem Rigol i Martorell, com a secretari del centre educatiu  INS Candelera, 

 

Certifico: 

Que en la reunió del consell escolar, de data 18 de desembre de 2019 s’han pres els acords 

següents: 

1. En dies de vaga els alumnes no podran trucar a casa per a que els vinguin a buscar. 

Aquesta mesura es pren per evitar situacions com les de l’última Marató escolar, en 

què a mig matí molts alumnes van demanar als pares que els vinguessin a buscar. 

2. El viatge de final de curs de 4ESO es fa a Mallorca i és del 8 al 12 de juny. Hi van 72 

alumnes i els professors Ana Segura, Esmeralda Saladie, Albert Samarra, Ramon Blanch 

i Rosa Cid. 

3. Enguany no es fan els intercanvis de 2ESO a Cerizay (francès) ni 3ESO a Irlanda 

(anglès). 

4. El centre ha rebut dues dotacions econòmiques:  

- Dotació FSE FP Dual: 3.500€ 

- Dotació Violència de Gènere: 750€ 

5. El centra canvia d’empresa de manteniment de l’ascensor per motius econòmics. La 

nova empresa de manteniment per a l’any 2020 és Ascensors F. Sales, S.L. El canvi 

suposa un estalvi de 1.142,16€ mantenint les mateixes condicions (tot risc). 

6. El centre decideix passar-se a Gas Natural com a sistema de calefacció. S’estudiaran 

diferents propostes. La intenció és disposar del nou sistema de calefacció el curs 

2020/21. 

7. El director Javier Sánchez anuncia que no es presentarà com a director novament. 

Properament es crearà una comissió per decidir el/la nou/nova director/a. 

8. La aportació de l’AMPA per a la compra de dossiers per al curs 2019/20 ha sigut de 

8.120€ (20€ per alumne) 

 

Lloc i data 

L’Ametlla de Mar, a 15 de gener de 2020 

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