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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació    
Institut Lluís Domènech i Montaner     
 
ACORDS CORRESPONENTS A LA SESSIÓ ORDINÀRIA núm. 2 (CURS 2019/20) DEL 
CONSELL ESCOLAR DE L’INSTITUT LLUÍS DOMÈNECH I MONTANER 

 

Identificació de la sessió 
 

Núm. de la sessió: 2  (curs 2019/20) 
Dia: 28 de gener de 2020       
 

 
1. S'aprova l’acta de la sessió de la comissió econòmica. 

2. S'aprova el pressupost de l'any 2020 presentat per la secretària. 

3. Es presenten els resultats, per matèries, de la primera avaluació de tots els grups. 

4. Informació de les actuacions disciplinàries del 1r trimestre. 

El Cap d’estudis presenta un resum dels comunicats de disciplina tramitats durant el 1r 
trimestre.  

L'equip directiu té previst desplegar un projecte d’educació emocional que els permeti 
gestionar els conflictes i els malestars de manera més correcta, que es cohesionin grups i 
es rebaixi la conflictivitat. Estem fent ja xerrades, tallers, desplegant programes com la 
mediació, l’espai de conversa, etc. 

La regidora d'Educació, Rosabel Madrid, ofereix el servei de mediació de la DIBA que és 
itinerant però que es pot demanar. També ens informa que hi ha un servei per a treballar la 
coeducació. 

El cap d’estudis afegeix que s’han generat conflictes relacionats amb el mal us del mòbil i 
que s’ha actuat amb l’assessorament i la col·laboració dels mossos d’esquadra. 
Properament es farà extensiu a la resta de grups i a les famílies. 

5. Aprovació de la participació d'alumnat de Batxillerat en programes de les universitats. 

6. S’aprova la participació d’alumnat del centre en intercanvis amb Alemanya seguint el 
mateix protocol que en les mobilités franceses. 

7. Informació de l’AMPA. 

 
La representant de l’AMPA ens informa que han col·laborat amb l’equip de Vòlei amb la 
compra d’equipament i d’un equip de neteja. També col·laboraran amb la xocolatada 
solidària del dia de Carnaval. 
 
Demanen que les cortines del gimnàs siguin substituïdes. Els informem que en el conveni 
amb l’Ajuntament, s’han compromès a penjar-les bé. Acordem que si aquesta solució no és 
satisfactòria, de cara a l’estiu ja buscarem una altra solució. 
 
 

 


