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CONSELL ESCOLAR 25-01-2016 
 
 
1.- LECTURA ACTA REUNIÓ CONSELL ANTERIOR I APROVACIÓ 
 
 
2.- LIQUIDACIÓ PRESUPOSTOS 2015 
 
Es fa una presentació de les partides que conformen el balanç del 2015. 
 
En quant als ingressos està per una banda el que aporta la Generalitat, 
l’Ajuntament i les famílies. 
 
Respecte a la banda dels ingressos és fa menció que la principal partida és per 
part de les famílies.  
 
També es fa menció que enguany s’han rebut uns diners extres per part de la 
Generalitat en concepte de mobiliari menjador i llibres de text i llicencies. 
 
L’Ajuntament també ha donat una partida pressupostaria respecte els projectes 
que presenta l’escola.  
 
Respecte el PRESSUPOST PER L’ANY 2016 és fa menció que a data de la 
reunió els imports que destinaran les administracions es fan tenint en compte 
previsions però no certeses doncs no es coneixen els imports definitius. 
 
 
3.- DARRERES INFORMACIONS 
 
S’informa que el dia 03-02-2016 es mantindrà una reunió amb el Departament 
d’Ensenyament amb Mercè Julià respecte els mòduls pel curs vinent i resposta 
de la data aproximada de construcció de l’Escola. 
 
Respecte el mòdul hi ha previsió de col·locació d' un mòdul de 120 m2, per 
dues classes, lavabo i despatx. 
 
També es fa menció que es vol construir una vorera en el perímetre dels 
mòduls, una nova font i arreglar la porta d’entrada. 
 
Es comenta que també es farà petició perquè la vorera arribi fins a la porta 
d’entrada i així evitar que la sorra entri a les aules. 
 
També es comenta que hi han problemes a la xarxa i que el Departament va 
enviar un tècnic pero solucionar aquest problema. 
 
Respecte el tendall el Departament d’Ensenyament no ho contempla. 
 
Respecte les peticions dirigides a l’Ajuntament: 
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• Referent a les inspeccions periòdiques de neteja es comenta que ningú 
ha passat. Sí que es comenta que hi ha un reforç de 4 hores setmanals 
de neteja. 

• Tema tendalls, l’Ajuntament no ho contempla. 
 
Hi ha proposta que per part del Consell Escolar de fer una sol·licitud de donació 
d’uns arbres pel pati de l’escola i que l’Ajuntament també s’encarregui de la 
seva plantada (sense que això afecti als pressupostos del col·legi). 
 
També es comenta que hi haurà una festa el dia de carnestoltes (5/02/2016). 
 
 
4.- PRECS I PREGUNTES 
 
El representant de l’AFA a petició d’una família i en referència al lloguer de les 
instal·lacions del Poliesportiu Gornal i el cost de les mateixes: 
 
Es comenta que sí van tenir un cost que no està subvencionat i que surt de les 
despeses de l’Escola.  
 
Per part de l’Escola es comenta que estaven molt satisfets perquè l’espai 
permetia als pares veure el festival en bones condicions i asseguts i es garantia 
una correcta evacuació en cas que hagués estat necessari. 
 
Que en comparació amb les altres instal·lacions que s’havien disposat per part 
de l’Ajuntament aquesta era la que entenien millor resposta atorgava (centre 
cultural Santa Eulàlia, institut...) i que la percepció era que els pares estaven 
satisfets. 
 
També es comenta que el fet de tenir un gimnàs no es garantia que el Festival 
es pogués fer en el mateix ja que dependria de les persones que participessin. 
 
 
JORNADA INTENSIVA 
 
Respecte l'anterior Consell en el que alguna família havia demanat si es podia 
realitzar la jornada intensiva i que aleshores era quelcom molt difícil 
d'aconseguir: Des de el Departament i tal com a sortit en alguns mitjans de 
comunicació ara la qüestió és plantejable. 
 
Per la qual cosa des de l'escola durant el curs es donarà informació sobre 
avantatges e inconvenients del canvi d'horari i es farà alguna mena de votació 
per copsar si es veu viable o no plantejar el canvi. 

 


