Col·legi Sagrado Corazón - HH. Corazonistas
Eduardo Conde 17-23 08034-Barcelona Tel.: 932038754 Fax: 932052308 e-mail: director.b@corazonistas.com
(Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya)

ACTA DE REUNIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
ACTA nº69
22-2-06

Reunit el Consell Escolar amb data de 22 de febrer de 2006, a les 19 h., estudiem els
següents temes:
1.- Lectura i aprovació de l'acta del Consell anterior que va tenir lloc el dia 27-9-05.

2.- Sol·licitud de concert per a E.I., E.P. i ESO
Amb data 16 de gener de 2006, el Titular va presentar la sol·licitud de concert per al
curs de P-5 d'E.I. davant l'organisme de l'Administració corresponent.
Així mateix, amb data de 20 de gener de 2006 es va presentar la sol·licitud de
renovació del concert per a les etapes de Educació Infantil, Educació Primària i Educació
Secundària Obligatòria.
L'Administració educativa va comunicar el 30 de desembre una resolució de
prorrogament per a un any del concerts.

3.- Campanya de Nadal.
El Titular informa al Consell que dins de la campanya de Nadal s'han recollit 876
euros i una quantitat considerable d'aliments, roba i joguines. Va ser distribuït entre les
parròquies de Sant Francesc de Paula i Sant Jaume de badalona i entre persones particulars.

4.- Novena del Gmà. Policarpo. Campanya Pro-Perú.
El Titular presenta al Consell el material preparat per a la realització d'aquestes
activitats: tríptics, xerrades i materials diversos. El Consell dóna el seu vist i plau.

5.- Setmana vocacional.
La setmana vocacional es celebrarà del 27 de febrer al 3 de març. Totes les classes a
partir de 5è de Primaria participaran en una xerrada d'una hora a càrrec del Gmà. Cristobal
Calzado.

6.- Revisió del calendari d'activitats del segon trimestre.
Es fa un repàs de les activitats programades per al segon trimestre i s'afegeixen
algunes dates a l'avantprograma del tercer trimestre. El consell dóna el seu vist i plau a la
proposta d'activitats.

7.- Procés de preinscripció al centre.
El Gmà. Domingo, com a encarregat de donar informació a les famílies nouvingudes
al centre, informa al Consell de la quantitat de famílies que han demanat informació. Es
preveu omplir l'oferta de places vacants tant a Educació Infantil com a Educació Primària.
L'únic curs amb un nombre considerable de vacants és 3r d'EP.
El Gmà. José Antonio informa sobre les vacants a l'ESO i al Batxillerat, tot dient la
quantitat de famílies que han demanat informació per aquests cursos.

8.- XXV Olimpiada corazonista a Barcelona en 2007. Mascota.

El centre ha organitzat un concurs per a triar la mascota de la XXV Olimpiada.
Participen els alumnes de l'ESO i Batxillerat. Hi hauran tres premis per classe. El premi per a
la mascota guanyadora serà un IPOD de 30gb.

10.- Obres al centre al Nadal.
El Titular informa al Consell sobre les obres habudes a l’escola durant les vacances del
Nadal. La més important ha sigut la collocació d’un nou renta-vaixelles al menjador del
alumnes.

11.- Precs i suggeriments.
No hi ha cap.
El proper Consell tindrà lloc el dia 31 de maig, dimecres, a les 19 h.
Sense més temes a tractar, donem per finalitzada la reunió a les 20,30 h.
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