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Resum Consell Escolar  
Dia: 14 de febrer de 2017 
 
 

En aquesta reunió es va aprovar l’acta de la sessió anterior i tot seguit es va 

informar que s’havia aprovat en Permanent la tramitació d’un ajut de transport. 

També es va presentar i aprovar la liquidació del pressupost de l’any 2016 i el 

pressupost del 2017. Es fa notar que els pressupostos segueixen anys naturals . 

Referent a la liquidació del pressupost de 2016 es van explicar les diferents 

modificacions que es van haver de fer al llarg de l’any, es van revisar les 

despeses, es va veure què quedava pendent per pagar el 2017 i quin era el 

romanent. 

 

Pel que fa a la confecció del pressupost del 2017 es va explicar que per a la 

previsió d’ingressos s’ha tingut en compte la diferència que hi ha hagut en la 

previsió del 2016 més la previsió per quotes del 2017, la previsió de dotació per 

despeses de funcionament que fa el Departament d’Ensenyament i el romanent 

del 2016. Una vegada hi ha els ingressos previstos es reparteixen entre les 

diferents partides que tenim a l’escola: 4 cicles, especialitats i general d’escola 

Com a novetat d’aquest any, cal incloure-hi les sortides, que fins ara no eren 

pressupostàries. Per tant també ha calgut fer una previsió d’ingressos per quotes 

de sortides. La diferència entre els ingressos per sortides i els ingressos per 

quotes de material és que els de sortides no queden repartits entre cicles. 

S’’informa que es comença a treballar amb el nou programa ESFERA, que 

encara presenta alguns errors però que s’espera que sigui molt millor que el 

Saga, que és el que s’utilitzava fins ara. 

 

Finalment es parla de l’estat de comptes de sortides, que en aquests moments té 

un dèficit considerable. Es presenta un resum dels dos últims anys.  La quota 

trimestral ha estat la mateixa dels del 2011-12 i aquest curs 2016-2017 es va 

augmentar una mica. Caldrà debatre quines mesures es poden dur a terme per 

reduir el dèficit. 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
ESCOLA LES PINEDIQUES 

 

Passeig de les Pinediques, s/n.    08552 Taradell      Tel. 93 8800214  Fax 93 8800088 
C. Ramon Pou, s/n.       Tel. 93 8800303 
http://pinediques.blogspot.com/ E- Mail: a8029301@xtec.cat 
 

 

 

 

En el torn obert de paraula es tracten els següents temes:  

• proposta de demanda d’ajut de l’escola a l’AMPA (pissarra digital i canó 

digital). 

• S’informa que al Bloc hi ha penjat el Protocol del Bullying del 

Departament. La comissió d’igualtat comenta que s’ha de reunir. També 

es comenta que a nivell de CEM es va portar la proposta de treballar el 

tema de l’assetjament a nivell de poble. 

• S’’exposa el tema de vigilància de les portes d’infantil atès només hi ha un 

bidell per als dos edificis. 

 

 


