
 

 

 

 

RESUM ÚLTIM CONSELL ESCOLAR 

 

El passat dijous dia 28 de febrer, es va reunir el Consell Escolar. Els punts de l’ordre del 

dia van ser: 

1. Tancament econòmic 2012 

2. Pressupost 2013 

3. Informació rodatge Kubala, Moreno i Manchon. 

4. Informació espais Institut-Escola. 

 

1. Es va tancar l’exercici econòmic del 2012. 

 

2. Per el pressupost del 2013 es va acordar mantenir la quota de material com al 2012 

i establir un descompte de un 20 % a les famílies nombroses ( amb 3 fills o més a 

l’escola) i monoparentals. 

 

3.Es va informar de la demanda que la sèrie Kubala, Moreno i Manchon de TV3 ha fet a 

l’escola per gravar l’entrada de l’escola, que apareixerà en el 3r capítol de la 3ª 

temporada. 

 

4. S’informa que en una reunió de la Direcció de l’escola i la de l’Institut amb el 

Planificador de Serveis Territorials d’Ensenyament, ens van comunicar que degut al 

moment actual de crisi, i el poc creixement de població que ha experimentat Torrelles     

( la nostra escola estava planificada per a dues línies i només és d’una) no posaran 

mòduls prefabricats per a l’institut ni de moment es construirà. 

Això implica que la convivència institut –escola serà definitiva i que cal que nosaltres 

cedim més espais que ells necessiten, van proposar que ens poséssim d’acord les dues 

Direccions. 

En una reunió posterior, els dos equips directius i després de donar-hi moltes voltes, 

vam acordar que el cicle inicial passarà a l’edifici d’Educació Infantil i l’Institut 

ocuparà 4 aules del primer pis. El menjador petit que actualment utilitza P3, passarà a 

ser taller i laboratori per l’Institut ( l’accés el faran per l’exterior) .La sala de mestres la 

deixarem com a aula d’anglès o de música i ubicarem la sala de mestres en un  espai 

més petit a l’edifici de Infantil. De la mateixa manera que compartim el gimnàs, 

compartirem també l’ús de la Biblioteca. 

Això són les primeres previsions i cal parlar encara amb Serveis Territorials per a que es 

facin càrrec d’algunes despeses ( moure un envà, instal·lar les pissarres digitals en la 

seva nova ubicació...) 

 

Sense més temes a tractar vam aixecar la sessió a les 18, 45h.  

 

 


