
Reunió del Consell celebrada dimecres 02/03/2011: 
 
Es sol·licita lectura de l'Acta anterior, per part de la representació dels pares/mares. 
 
* TEI: Es mostra copia registrada de la carta presentada a la Mercè Julià per reclamar la TEI. 
 
* INSCRIPCIONS: Hi han hagut 53 sol·licituts (P3-43, p4-3,1r-1, 2n-1, 3r-4, 6e-1). 
 
 PRESENTACIÓ COMPTES 
Encara que el romanent presentat és positiu, la situació actual de l’estat de comptes és negatiu, 
perquè existeixen unes partides que s'han disparat del pressupost inicial: 
 
    *Partida de Manteniment de la Fotocopiadora i Fotocopies en color. 
    *Partida de Socialització de Llibres pendent cobrar la subvenció. 
    *Partida d'autocar 
    *Partida de Telèfon: al ésser un contracte efectuat des de l'ajuntament, l'escola no té potestat per 
modificar-lo. Per tant, davant el cost excessiu s'han decidit pels directors deixar de pagar-lo. 
 
- Es va informar i llegir la carta que la Comissió de mediambient farà arribar a la regidora del 
districte. 
 
* PISCINA: per evitar la despesa actual, comenta la secretaria es proposa i s'aprova tornar l'any 
vinent a la Piscina de Badalona, utilitzant un servei d'autocar, és a dir, l'anada la faran caminant 
 i la tornada amb autocar. En casos d'excepcions per meteorologia adversa s'estudiarà ampliar el 
servei d'autocar per l'anada. 
 
* QUOTA TRIMESTRAL: es proposa per part de l'escola augmentar-la dels 60 € trimestrals 
actuals a 65 € trimestrals. Fa aproximadament 4 anys que es paga el mateix i s'aprova l'augment. 
També hem de tenir en compte que el departament ha fet una retallada del 12% del pressupost.  
Aprofitant aquest punt per part de la representació de l'AMPA es comenta que es podria aprofitar i 
a la bestreta del 1r trimestre incloure-hi la quota de l'ampa, és a dir, que passi a una quota 
obligatòria per tothom, d'aquesta manera es poden estudiar posteriors avantatges als usuaris dels 
serveis oferts per la mateixa AMPA. Aquest tema es comenta, indicant la possible il.legalitat i es 
posposa a un proper consell. 
 
*OBRES: a l'inici de la reunió per part del Director Toni Soriano, es comenta que no han rebut cap 
resposta ni novetat sobre el tema, després de l'ultima reunió. 
Es comenten propostes d'actuacions reivindicatives a realitzar: 
- Direcció sol.licitarà una reunió urgent amb el Regidor d'Educació i el Falcó. 
- Reiterar sortides als Diaris . 
- Participar conjuntament a la proposta de les FAMPAS. 
- Realitzar conjuntament un mural reivindicatiu per tapar l'actual de GISA. 
- Fer partíceps les AAVV de la zona. 
- Es confeccionarà una inventari dels defectes tant estructurals i de logística que presenta l'edifici 
vell. 
- Es presentarà una proposta per instal·lar una llum provisional a l'entrada de l'edifici del parc. 
- Viabilitat de realitzar "classe reivindicativa" a l'explanada del parc, convocant a tots els medis. 
 
*ALTRES: 
-Participarem en la iniciativa de la Llibreria Saltamartí per la rehabilitació del Mosaic del Parc de 
Ca l'Arnús. 
-Participarem en la festa medieval del barri. 
-Per evitar les múltiples sol·licituts de trasllat d'alumnes entre els 2 edificis per activitats especials, 
s'estudiarà confeccionar-ne una general . 



-Es comenta l'organització del Casal de Setmana Blanca, i es confirma que es disposarà de 
Conserge pel matí i servei de neteja. 
-L'excursió de Primària programada a l'Aquarium passarà a ser de tot el dia. 
-Es comenta l'ampliació a 2 dies de l'activitat de teatre ( dilluns i dimecres). 
-L'Eduard Giró explica la bona acollida de la primera Xerrada de l'escola de Pares i les propostes 
futures. 
-RETOLS CARNESTOLTES: sobre aquest tema queda aclarit que ha estat una iniciativa 
individual, de la qual l'Ampa no n'era coneixedora i s'invoca a la utilització de les vies de diàleg 
existents. Tanmateix per part de l'AMPA s'indica que igual que la nostra Comissió de Festes 
comunica a l'escola les decisions per coordinar-ho amb el professorat, es demana igualment que la 
Comissió de Festes del professorat ens comuniquin aquelles decisions que ens poden afectar. Per 
tant, s'estableix un protocol de comunicació entre professorat i ampa en materia de festes. 


