
CONSELL ESCOLAR 

 

A Badalona, a les 17:00h. Del dia 7 de Març de 2013, es reuneix el 

Consell Escolar del centre amb l'assistència dels membres relacionats 

a continuació i amb els següents punts per tractar. 

 

Assistents: Toni Soriano,Carme Barragan, Laura Gañan, Cinta Díaz, 

Elisabet Olmedo, Núria Sánchez, Eduard Giró, Mª Carme Rodríguez, 

Javier García i Mònica Palao. 

 

Ordre del dia: 

 

1- Comptabilitat 2012 i pressupost 2013. 

 

Referent a la comptabilitat de 2012 la secretària comenta  que 

durant l' exercici 2012 hi ha hagut un total d’ingressos de 

85.685,36€, incloent els ingressos del compte de socialització de 

llibres de text.  

El total de despeses ha estat de 71.339,04€, incloent les despeses 

del compte de socialització de llibres de text.  

Així doncs, el romanent de l’exercici 2012 és de 14.346,32€, 

13.632,71€ del compte de l' escola i  713,61€ del compte de 

socialització de llibres de text. 

De tota manera aquest romanent no és real ja que s’han de restar 

els dos pagaments pendents de pagament al compte de l’AMPA 

en concepte de subvenció del menjador escolar, 2605,66€ del 

consell comarcal i 630 de l’Ajuntament de Badalona. Així mateix 

també està pendent el 2n pagament de les pissarres digitals que 

puja a 4000€. Així doncs l’ import real del romanent seria  

7.110,66€. 

S' ha de destacar que durant aquest any 2012 el Departament      

d’ Educació tampoc no ha fet cap ingrés en concepte de 

socialització de llibres de text, aquest concepte només surt 

reflectit en ingressos i despeses perquè s’ha fet una transferència 



entre els dos comptes de l’escola i perquè l’AMPA ha fet una 

aportació de 1500€ per tal que el projecte de socialització pugui 

tirar endavant. 

El balanç del primer trimestre de l’ actual curs escolar també es 

positiu , ja que hi ha un romanent positiu entre tots els cicles. Es 

mostra als pares la comptabilitat per cicles d’aquest primer 

trimestre de la quota de material i sortides pedagògiques.  

Un membre del consell escolar comenta que en la justificació 

econòmica del curs vinent seria interessant poder veure les 

diferències entre el pressupostat i la comptabilitat real en tant per 

cent. La secretària comenta que es tindrà en compte aquesta 

demanda. 

S’aprova per unanimitat la comptabilitat del 2012. 

 

Pel que fa al pressupost del 2013, està previst que hi hagi uns 

ingressos de 94.462,88€  ( tenint en compte el romanent de 

 14346,32€ de l’exercici 2012) i un total de despeses  de 83550€. 

Així doncs quedaria un romanent a final d’any de 10.912,88€. 

S' aprova per unanimitat el pressupost del 2013. 

 

2- Preinscripció 2013-14: valoració portes obertes, calendari 

preinscripció... 

 

El director comenta que aquest curs escolar oferim 50 places de 

P-3 i tenim comptabilitzats 16 germans del centre. 

A la nostra zona s’ofereixen 125 places i segons les dades de 

l’Ajuntament hi ha 124 alumnes nascuts els 2010 , per tant hi ha 

suficients places. 

La preinscripció  serà del 11 al 22 de Març. El dia 11 d’Abril 

sortiran les llistes amb el barem. 

El proper consell escolar serà el 16 d’Abril per tal d’informar del 

procés de preinscripció. 



Aquest mateix dia es presentarà el document NOF per tal 

d’aprovar-lo. El director enviarà aquest document per correu 

electrònic als membres del consell escolar en els propers dies per 

tal que puguin fer les esmenes pertinents, si s’escau, en el proper 

consell escolar. 

 

3- Colònies de P-5.  

 

El director comenta que es va fer un claustre on es va tractar el 

tema de fer colònies a P-5, davant la demanda dels pares i es va 

decidir no fer colònies a aquest curs. 

Els pares comenten que en l’entorn més immediat les escoles fan 

més nits de colònies que en la nostra escola. 

El director respon que a nivell de tota Badalona hi ha molta 

diversitat  i que hi ha escoles que fan més nits , altres que fan les 

mateixes que nosaltres i altres que no fan cap. Des de la nostra 

escolar es prioritza el poder garantir que es poden dur a terme a 

final de cicle de primària amb suficients acompanyants mestres. 

 

4- Valoració situació obres de l’escola nova. 

 

El director informa que està prevista una reunió el dia 19 de Març 

amb la Sra. Mercè Julià on hi assistirà personal tècnic, el director 

i tres representants de pares. No està previst que hi hagi cap 

representant de l’Ajuntament. 

Segons diverses informacions a finals d’Abril segurament ja 

estarà l’estructura acabada de l’edifici de primària. 

En la segona fase està previst que s’acabi la planta baixa i el 

primer pis i en la tercera fase que s’acabi el segon pis. 

 

El director comenta que si es donés el cas que al setembre 

estigués enllestida la segona fase es podria contemplar la 

possibilitat de fer una mudança parcial. 

 
 


