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ACORDS DELS CONSELLS ESCOLARS DEL CURS 2019-20 
 
 

• El 30 de setembre es va celebrar una sessió extraordinària, on es va 
aprovar la Memòria Anual (MA) del curs 2018-19. 

 
• El 7 d’octubre en una sessió ordinària es va aprovar la Programació 

General Anual (PGA) d’aquest curs 2019-20. 
 

• El 27 de gener es va celebrar un Consell Escolar ordinari, on es va 
presentar al gestió econòmica de 2019 i el pressupost 2020 amb una 
previsió d’ingressos i despeses de 149.645’71 €. El desglossament del 
pressupost està penjat pàgina web de l’escola per a qui el vulgui 
consultar. 

 
• El 29 d’abril es va celebrar un Consell Escolar extraordinari telemàtic, on 

es van presentar el Projecte de Convivència, el Pla TAC 19-23 i on es va 
aprovar el Pla d’Acció covid19 del curs 19-20. Tots tres document estan 
disponibles a la pàgina web de l’escola. 

 
• L’1 de juny es va celebrar una Consell Escolar Extraordinari es va presentar el 

Pla de Reobertura de l’escola quan Cardedeu entri en Fase 2 de desescalada 
el 8 de juny. 

 
• El 20 de juliol es va celebrar la darrera sessió de Consell Escolar del 

curs  es va aprovar el calendari per al curs 20-21, l’horari marc de 9 a 
12:30 i de 15 a 16:30 amb fraccions de les 8:45 i les 16:15 per facilitar 
els entrades esglaonades, l’adaptació de P3 del 14 al 18 de setembre i la 
jornada continuada del 21 de desembre i del 7 al 22 de juny. També es 
va aprovar donar continuïtat al contracte de menjador amb l’empresa 
Tresmes Ecoactiva SL per al curs 20-21. També es va presentar el Pla 
d’acció provisional pel al curs 20.21, amb una addenda a la carta de 
compromís educatiu que serà vigent mentre duri la pandèmia del la 
covid-19. 

 
 

Atentament, 
 

Josep Cortada Simó, 
President del Consell Escolar 


