Dimecres, 26/3/2019
Hora d’inici: 18’07h.
Assistents
Yolanda.
Esther.
Sandra.
Merche
Annel (s'excusa)
Ordre del dia.

1.-Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.-Hisenda
3.-Jornades portes obertes ESO
4.-Jornades portes obertes batxillerat i cicles
5.-Telèfon
6.-Iddink
7.-Roba esportiva
8.-Mòdul de guixetes
9.- Carnets AMPA
10.-Contractes descontes botigues del barri
11.-Sala de menjador
12.-Aportació Sant Jordi
13.-Gestoria
14.-Extraescolars
Desenvolupament
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior (06/03/2019).
Aprovada.
2.- Hisenda
Estem al corrent de pagament. En total s'han abonat 720€. El model 347 de 2017 no cal presentar-lo.
3.- Portes obertes ESO
Molta gent. Tot va anar be. S'oferten 52 places, les altres 8 estàn reservades.
4.- Portes obertes batxillerat i cicles.
Sandra va parlar amb el coordinador de cicles. Comentarà amb l'altra coordinadora i ens diran si volen
que s'ofereixi la possibilitat que els alumnes de cicles també puguin estar a l'AMPA. Vindran la Sandra i
l'Annel confirmarà si pot. Es farà una circular de presentació variant una mica el format de la que es va fer a
l'ESO.
El paper per apuntar-se al menjador i extraescolars s'ha de entregar quan els alumnes de 1r. d'ESO
formalitzin la matrícula. La resta de cursos rebran una circular amb l'explicació de les activitats, amb un
model menjador i un altre per les extraescolars.
5.- Telèfon
Simyo no accepta el cambi con a AMPA, nomès com a particular la qual cosa no es viable en el nostre
cas. Continuem amb Vodafone però canviarem les condicions.
6.- Iddink
El dia 7 es van reunir amb ells Annel i Sandra. S'ha de renovar el contracte. Continuarem amb l'aportació
econòmica que ens fan i intentarem negociar una millora de condicions.
7.- Roba esportiva
.L'inventari ja està fet. S'ha d'afegir la darrera compra i fer previsió pel proper curs. Ofertarem talles més
unificades. Els preus es fixen de la següent manera:

Chandall complert
Samarreta
Pantaló curt
Pantaló llarg
Jaqueta

SOCI:
SOCI:
SOCI:
SOCI:
SOCI:

55€
9€
8€
17€
25€

NO SOCI:
NO SOCI:
NO SOCI:
NO SOCI:

13€
12€
21€
29€

8.- Mòdul guixetes
Encara no tenim el pressupost del nou mòdul que s'ha demanat.
9.- Carnets AMPA
Contactarem amb comercis del barri per veure quins estan interessats en ofertar descomptes.
10.-Contractes descomptes botigues del barri
Renovarem contractes
11.-Sala de menjador
S'ajorna el tema per la propera reunió.
12.-Aportació Sant Jordi
Ens han demanat 600€ per a premi. Els teníem pressupostats.
13.-Gestoria
Demanarem 2 pressupostos per veure quin és el més interessant.
14.-Extraescolars
Enviem circular als pares.

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

