
 

 
CONSELL ESCOLAR / COMISSIÓ COORDINADORA 

Queda convocada la reunió ordinària del Consell Escolar i la Comissió           

Coordinadora, el proper DIMARTS 10 de JULIOL a les 15:00 h a l’aulari de              

QUART DE LES VALLS amb el següent i ordre del dia: 

1. Aprovació actes. (Adrià 5 min) 
Actes anteriors 

2. Bústia de somnis. (Adrià 3 min) 
3. Projecte Erasmus + (Adrià 5 min) 
4. Balanç econòmic menjador tercer trimestre. (Rosa i Adri 5 min) 

a. Document del balanç 
5. Tria de l’empresa de menjador curs 2018 2019 (Rosa 10 min) 

a. Intur (actual) 
b. Irco (la del curs passat) 
c. Ausolan 

Nova normativa de conselleria sobre menjar saludable. 
6. Aprovació memòria curs 2017 2018 (Edu 5 min) 
7. Estat del Pla Edificant i millores als aularis (Adrià 5 min) 

a. Aulari de Quart 
b. Aulari de Benavites 

8. Lectura del document de malestar de la direcció del CRA Benavites Quart de les Valls, i proposta 
d’ahesió pel Consell Escolar (Adrià 5 min) 

9. Noves aportacions i modificacions al PEC (Marta 10 min)) 
10. Beques de menjador curs 2018 2019 (Adrià 3 min) 
11. Matrícula definitiva curs 2018 2019 (Edu 5 min) 
12. Llistat de material curricular que pertany al Banc de llibres de Quart i Benavites (Adrià 5 min) 
13. Reparacions dels aularis (Adrià 5 min) 
14. Proposta comissió de Comunicació a canvi de Whatsapp a Telegram. 
15. Torn obert de paraula 

 
Com podeu observar dins dels punts del dia figura el nom de la persona o persones que presentaran el punt i el                      

minuts destinats a tractar el punt. Tot açò forma part de tècniques per a millora de les reunions que estem aplicant des                      

de fa un temps al centre. També i pel mateix motiu els punts a tractar a la Comissió Coordinadora són oberts i podeu                       

afegir qualsevol altre punt a tractar, per fer-ho envieu-me el nou punt i s'afegirà. 

 

Quart de les Valls a divendres, 5 de JULIOL de 2018. 

President del Consell Escolar del CRA Benavites Quart de les Valls 

 

 

 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1xJWCqvrSgSOXOjRynYwrGa5i0CGALjxMYGXdlOyryZw
https://drive.google.com/open?id=0B0LW-PuPeEBBMHVwNm5CRndHYjFIc1RPbzNmZHZOZUhpZHN3
https://drive.google.com/open?id=0B0LW-PuPeEBBZ04yNDFuUWw2Yjhmc3ZzUEhpTGxVbjlIZVYw

