Dimecres, 6/2/2019
Hora d’inici: 18’10h.
Assistents
Yolanda.
Esther.
Annel.
Sandra.
Merche.
Ordre del dia.

1.-Lectura i aprovació de l'acta anterior.
2.-Llibre d'actes
3.-Registre associació
4.-FAPAC
5.-Guixetes
6.-Roba esportiva
7.-Subvencions
8.-Grups de delegats
9.-Xerrada
10.-Estat de comptes
11.-Extraescolar matemàtiques
12.-Llistat de socis
13.-Telèfon
Desenvolupament
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior (18/12/2018).
Aprovada.
2.- Llibre d'actes
Cal imprimir les actes que manquen, tant de juntes de l'AMPA com les d'assemblees. Esther ens passarà
la del 30 d'octubre.
3.- Registre associació
S'actualitza la llista de membres. Hem de tenir en compte que cada cop que es fan canvis, s'han
d'abonar 21€.
4.- FAPAC
Pendent de donar-nos d'alta. Com que era un tema que portava Ana i s'ha donat de baixa de la junta,
Esther li preguntarà sobre la informació que havia recollit i es tornarà a valorar.
5.- Guixetes
Tot correcte. Es donarà de baixa un alumne de batxillerat i li retornarem els diners del dipòsit.
6.- Roba esportiva
En aquests moments, tenim xandalls de totes les talles. Avui arriben els de la darrera comanda. Hi ha un
model nou de pantaló. En aquests moments hi ha un mínim de tres unitats per talla. Sandra ha fet un llistat
amb les existències actuals i Yolanda proposa suprimir les talles per edats i deixar només les que van per
lletres.
7.- Subvencions
Cap. Almudena i Míriam no han contestat. De cara al curs vinent farem una reunió amb els caps de
departament d'ESO, Batxillerat i Cicles per tal que presentin els projectes amb temps.
8.- Grups de delegats
Des de l'AMPA es crearà una circular per enviar als pares oferint la possibilitat que s'apuntin. Ja està
parlat amb Míriam. Els pares interessats que contestin i vulguin entrar al grup de Whatsapp del seu curs
seran inclosos en aquest i es designarà un delegat per curs que serà qui tingui contacte directe amb Esther.

9.- Xerrada
La darrera xerrada ha estat un èxit. Hi van assistir unes 40 persones. El ponent ha va fer molt bé. Es
planteja fer una segona part més pràctica.
10.-Estat de comptes.
Iddink ha fet l'ingrés. Degut a que s'ha fet abans d'acabar el 2018 i l'anterior també s'havia fet en el
mateix any, ens trobem que tenim una penalització. Es parlarà amb ells perquè facin només un ingrés per
any natural.
Sandra va anar a hisenda. Estem pagant una multa (90€/mes) per la declaració del 2017. Tornarà a anar
perquè no ho acabem d'entendre. Sembla ser que paguem per presentar-la fora de termini i per no haver
presentat el model 347.
Consensuem contractar un gestor per solventar aquests problemes. Sandra parlarà amb el de l'escola
Teixonera.
11.-Extraescolar matemàtiques
Esbrinarem des de quan està donada de baixa Amina i quan va començar Javi. Farem una llista per dies
per tenir control d'assistència.
Valorarem el cost de l'activitat per si es pot ofertar alguna altra extraescolar.
12.-Llistat de socis
S'estàn acabant de comprovar. Enviarem els d'aquest any.
13.-Canviarem d'empresa de telefonia a SIMYO perquè ens sigui més econòmic.

Es farà un sondeig entre els alumnes per la celebració del Carnestoltes. Cada classe escull una temàtica i
es farà passarel·la o ball. No es donaran premis.
Es demanarà a Vencafesa que ens subministri snacks.
Gestionarem les llicències per la venda de roses per Sant Jordi (23/4)

Essent les 19’40 hores s’aixeca la reunió.

