
 Assemblea de la Cooperativa Escolar Teide 
ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA COOPERATIVA ESCOLAR TEIDE                 

El  dissabte   23 de febrer  2019, sent les 11:00 hores es reuneixen en segona 

convocatòria, es reuneix l’ Assemblea General Extraordinària de La 

Cooperativa Escolar Teide, sota la presidència de la Sra. Esther Vilà Vidal           

amb un total d´assistència de 40 senyors/es assembleistes relacionats en 

document adjunt: Llistat assistents 2ª convocatòria. 

S’inicia l’Assemblea amb el punt primer de l’Ordre del dia. 

Primer.- Aspectes pedagògics del curs 18-19 i nou curs 19-20 

El Director del Centre, el Mario Núñez va explicar els següents punts: 

1. Informació de la matricula  curs 18/19 

Amb data 22 de febrer de 2019 les matricules estan de la següent manera: 

 E.I.   P3 (13) -P4 (21)- P5 (18) 

 E.P.  1R (25)- 2N (23)- 3R (25)- 4RT (24)- 5È (24)- 6È (26) 

 ESO  1R (29)- 2N (29)- 3R (29)- 4RT (29)  
 

2. Dades Naixements i empadronaments a Viladecans 
 

 CURS ACTUAL – 641 

 CURS 2019/20 – 669 

 CURS 2020/21 – 602 

 CURS 2021/22 - 513 
 

3. Pla de Comunicació 

 

 Revitalització de la web i les xarxes socials. 

 Community Manager. 

 Posada en marxa de la plataforma ALEXIA per a famílies. 

 Creació d’un Pla de Comunicació de Centre juntament amb Junta Rectora i 

Consell Escolar. 

 Creació d’una publicació digital mensual 
 

4. Instal·lacions 

 Projecte Alexandria 

 Aules d’Educació Infantil. 

 Aula de 1r d’ESO. 

 Sistema WIFI. 

 Lavabos. 

 Material E.F. 

 Pati Educació Infantil. 

 Aula Laboratori. 

 Passadissos Infantil i Primària. 

 Hort. 
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CURS 2019/20 

• Aules 1r i 2n Primària, aula 2n d’ ESO, aula de tecnologia. 

 

5. Metodologia 

 

 Treball per Projectes. 

 Potenciar la llengua anglesa. 

 Treball cooperatiu. 

 Pràctiques de laboratori i de tecnologia. 

 Arts i esports com a eina d’aprenentatge. 

 Instaurar gradualment un currículum especialitzat en robòtica. 

 

6. Pla de Convivència 

 

 Comissió de convivència 

 Projecte de convivència. 

o Educació Socioemocional. 

o Educació en el respecte. 

o La gestió del conflicte. 

o Comunicació. 

 

7. Objectius Metodològics del curs actual i curs 19-20 

 

 Introduir la gamificació a l’aula i acabar de potenciar el treball per 

projectes. 

 Introduir l’estudi i la pràctica de la robòtica a tota la primària. 

 Reformular les matèries optatives i complementàries buscant un millor 

aprofitament. 

 Desenvolupar el Pla de Convivència. 

 Aconseguir que l’estudi de l’esport i les arts sigui significatiu a l’escola. 
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Segon.- Informació i aprovació comptes anuals de l’exercici 

2017-2018 tancat a 31 d’agost de 2018 i aplicació dels resultats. 

Pressupostos d’ingressos i despeses.   Aprovació dels comptes 

anuals de l’exercici 2017-2018 amb 40 vots a favor i 0 en contra. 

De la comissió econòmica que es va aprovar en l´anterior assemblea va explicar tota 

la situació econòmica la Maria Hernández: 

1. Balanç de situació  

 ACTIU NO CORRENT: 75,2% 

 ACTIU CORRENT 24,7%   

 FONS PROPIS: 65,9% 

 PASSIU NO CORRENT 25%    

 PASSIU CORRENT 9% 

 

2. COMPTE DE RESULTATS: INGRESSOS 17/18 

 Ingressos ACTC 15% 

 Quotes 30% 

 Menjador 25% 

 Extraescolars 4,7% 

 Mat. Didàctic 4% 

 Colònies 6,6% 

 Subvencions 11% 

 Altres  3,7% 

 TOTAL INGRESSOS: 742,739,02€ 

 

3. COMPTE DE RESULTATS: DESPESES 17/18 

 Aigua, llum, gas       3,12% 

 Amortització          4,45% 

 Compres         11,5% 

 Manteniment               3% 

 Nòmines             51%  

 Rènting           1,34% 

 Assegurances          1,34% 

 Ser. Prof i trans      23,12% 

 TOTAL DESPESES: 726.462,93€ 
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4. COMPTE DE RESULTATS: DESPESES EXTRES (obra) 

 

2017/2018 2018/2019 

PROVISIONS 
RECLAMACIÓ 
ACOMIADAMENTS -42.152,44 €   

ACOMIADAMENTS -44.400,00 € -5.000,00 € 

CONCERT GENCAT -42.234,36 € -92.713,08 € 

   

TASACIÓ HIPOTECÀRIA -1.899,70 €   

PREVISIÓ DE FONS -4.829,02 €   

   
OBRA   -50.217,20 € 

ALUMINI -2.754,93 € 
 

LABORATORI -2.192,02 € 
 

PANTALLES 
 

-9.964,35 € 

TAULES 
 

-3.200,00 € 

TAQUILLES 
 

-2.682,00 € 

HUMANIZA 
 

-1.871,22 € 

WIFI   -3.412,32 € 

   SUMA DESPESSES 
ESPECIALS -140.462,47 € -169.060,17 € 

   RESULTAT 
COMPTABILITAT -131.994,68 € -68.036,53 € 

 

El total de les pèrdues del curs passat i la previsió d´aquest, correspon en tresoreria 

als 200.000€ que vam demanar d´hipoteca. 

 

5. PRESSUPOST 2019-2020 

 

 Ingressos                721.500,00 

 Despesses             -713.869,00 

 Altres despesses              -0,00        

 Saldo final                   7.400,0 

S´informa que es coneix extraoficialment un canvi de conveni de treballadors que 

encara no està publicat al BOE, i que pot influenciar molt als canvis previstos de 

distribució de despeses als propers anys. 
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PROPOSTA BEQUES 40a PER P3 I CURS SENSE CONCERT. Aprovació de la 

proposta de les Beques 40a Aniversari i es va aprovar amb un total de 40 vots a 

favor i 0 en contra.  

 

 Per tal de potenciar l’entrada de nens/es, sobretot a P3, però també a classes 

que tinguin el concert perdut (aules amb menys de 20 alumnes) hem 

considerat:  Baixar la quota mensual, alliberant del pagament de les 

despeses complementàries, sempre que en la classe hi hagi 20 alumnes o 

més, això ens permet conservar el concert de la Generalitat (pagament del 

docent), i encara el balanç és positiu per l’escola.  

 

Tercer.- Informació sobre nomenament de membres del Consell 

Rector. 

 Aquest tema es tractarà durant una Junta Rectora per la caducitat del càrrec 

d´alguns membres del Consell Rector. 

Quart.- Informació sobre les activitats de l´AMPA 

 

1. Tallers: Dies assenyalats (dia del pare, castanyada, Nadal,…) 

 

2. Extraescolars del curs 18-19: 

• Costura 

• Jiu-jitsu (defensa personal) 

• Ball (infantil i primària) 

• Futbol 

• Multiesport 

• Patinatge 

• Natació 

3. Festes: 

 

 Botifarrada 

 Festa Final de Curs 
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4. Millores en l´escola: 

 

 Pintar i decorar la biblioteca 

 Pintar laboratori 

 Pintar escales infantil/primària 

 Vinils i escales 

 

5. Socialització de les màrfegues i llibres 

 

 Ens encarreguem de recollir les màrfegues i llibres de lectura per a la 

socialització i després distribuir-los entre les famílies que ho han sol·licitat 

 

6. Solidaritat. 

 Aquest curs hem aconseguit 142€ de donació per a la investigació del càncer 

infantil, fent una Xocolatada Solidària i 316€ per a la Marató, venent boles de 

Nadal. Volem que aquesta tasca sigui un dels nostres punts forts cada any 

7. Projectes de cara aquest 2019 

 Per aquest any tenim tots aquest projectes en ment per a realitzar, ens hem 

posat una fita molt alta per a que l’escola pugi de nivell. 

 P. Biblioteca: pintar, posar el terra nou, arreglar l’escala i posar-li una bonica 

decoració. 

 P. Laboratori: pintar i posar-li algun detall decoratiu. 

 P. Manteniment: pintar els jocs als patis, pintar alguna paret amb pissarra, 

pintar escales que van a les classes de primària i infantil, fer un 3 en ratlla de 

fusta per al pati, pintar la valla de l’hort. 

 P. Robòtica: comprar 3 kits més de Lego 2,0 per a que el curs que ve es pugui 

fer robòtica a primària. 

 P. Tendall: fer un tendall que es pugui recollir amb tela de ràfia al pati de 

primària. 

 Tots aquests projectes són molt costosos. Necessitem que ens ajudeu amb la 

inscripció a l’Ampa, i/o donant un cop de mà. Si tens una empresa i vols 

participar amb material també t’ho agrairem. 

La Junta va explicar totes les activitats que s´han fet durant el curs 17-18 i aquest 18-

19 per celebrar el 40 aniversari del nostre centre com per exemple: 

• Fira de Sant Isidre els dies 12 i 13 de maig 2018 

• Festa Comiat de Curs: 15 de juny 2018 

L´Exposició Fotogràfica a la Biblioteca Municipal de Viladecans: “40 ANYS DE 

COOPERATIVA”    
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Cinquè.- Precs i preguntes 

Un dels cooperativistes es queixa de la poca implicació per part de la resta de famílies 

i del professorat en la col·laboració del Carnaval i d´altres tipus d’activitats, en horari 

no lectiu. Comenta que sempre són els mateixos en moure aquest tipus de festes i 

actes fora de l´horari escolar. 

Una gran part dels assistents demanen que es vegi que l´escola està en moviment 

continu i s´estan fent canvis. 

Referent a les Beques ofertades del Quaranta Aniversari, s´han d´explicar molt bé i 

evitar confusions futures. 

Informen que el programa Alexia per la comunicació amb les famílies encara s´ha de 

millorar i el professorat ha d´informar millor de la seva funcionalitat. Indiquen sobretot a 

l´ESO que els comunicats no sempre siguin negatius, que també poden informar 

d´aspectes positius que fan els seus fills/es. 

Demanen que a Educació Primària es pugui implantar unes noves tècniques d´estudi 

durant les hores lectives i a l´inici de l´etapa. 

A l´etapa d´Educació Infantil fomentar la formació per projectes i encara més l´anglès. 

Sol·liciten també que es faci un estudi per pactar uns preus per setmana al menjador 

per alumnes esporàdics.  

No havent-hi més temes a tractar es dóna per acabada l’Assemblea  
a les 13,45 hores, amb la firma del secretari i el vist-i-plau de la Presidenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Secretari                                                                        La Presidenta 
ELOY DIAZ TAUSTE                                                         ESTHER VILÀ VIDAL 
DNI 52.629.813-V                                                              DNI 52.910.073-K 
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