
Esborrany del consell escolar del 15 de febrer de 2017 

 

1. Aprovació, si s’escau, de les actes del 17 d’octubre i 15 de desembre de 2016 

S’està d’acord amb les actes anteriors 

2. Presentació de la liquidació econòmica de l’any 2016 i presentació del pressupost 

de l’any 2017.  

 Es presenta la liquidació econòmica de l’any 2016 de la comptabilitat de 

l’escola amb el programa SAGA. 

 Es presenta la liquidació econòmica dels cicles de setembre fins a 

desembre, hi ha molt romanent però es que encara manquen dos trimestres 

i per tant cal tenir diners. Educació Infantil, cicle inicial i cicle mitjà van bé, 

superior va una mica just de diner, ha de mirar el que compra, tot i que no 

ha fet cap despesa gran tret del dossier, cal tenir en compte que són menys 

nens i encara manca descomptar la reprografia. 

 A partir d’ara amb el nou programa Esfera, hi ha comptabilitat única i 

anual. Això comporta: 

o Que necessitem factura de cada compra per petita que sigui. 

o Que per cada proveïdor nou cal omplir un munt de dades. 

 L’AMPA  dona 1500€ per canons, bombetes... 

 Projecte de pati d’educació infantil, l’ajuntament ha donat 400€ i per tant 

l’escola ha de posar com a mínim la mateixa quantitat, l’AMPA esta mirant 

com aprofitar-ho. 

 Biblioteca, tenim el projecte de biblioteca oberta al barri de l’Ajuntament, i 

esta oberta dilluns i dimecres, amb l’ajuda de l’AMPA s’està adequant 

l’espai de la biblioteca i es mirarà si també es pot obrir dimarts i dijous amb 

el pati d’EI. 

3. Adscripció al nou Institut. 

 Es crea un nou Institut el Viladecans VI, en els mòduls al costat de l’Escola 

Mediterrània 

 Hi haurà 3 unitats  de 1r d’ESO pel curs 2017-2018, hi van els alumnes de 

Mediterrània  i els nostres les dues escoles tenen doble línia 

 La nova directora serà la Maribel Moreno, actualment directora del Torre Roja 

4. Portes obertes. 

 Les escoles més el dia 18 de març. 

 Aquest dia també podem venir els nostres pares, però ens agrada més 

ensenyar l’escola en funcionament. 

 Proposem obrir les portes a les nostres famílies el dia 20 a les 15h, i podem 

convidar també als nous pares I3 

5. L’anglès en horari lectiu (a petició del sector pares): S’expliquen les sessions i 

desdoblaments que es fan a l’àrea d’anglès des de I3 fins a 6è. Les hores d’àrea 

venen donades pel departament, igual que venen donades les de la resta d’àrees 

de primària i ed. Infantil. Es mirarà de fer alguna àrea no lingüística en anglès. 


