Dimarts, 26/06/2018
Hora d’inici: 19’30h.
Assistents
Mercedes.
Yolanda.
Esther.
Marta.
Alfonso.
Luz( justificada).
Ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2.- Festa graduació 4t ESO.
3.- Reunió 1r ESO.
4.- Canvi de banc.
5.- Traspàs tresoreria.
6.- Concretar torns per l’entrega de claus i taquilles els dies 3 i 5 de juliol i 4 i 6 de setembre.
7.- Nous membres de l’AMPA..
8.- Fixar data nova reunió.
9.- Menjador.
10.- Extraescolars.
11.- Torn obert de paraules.
Essent les 17’40 s’inicia la reunió.
Desenvolupament
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Aprovada.
2.- Festa graduació 4t ESO.
La festa va estar bé. Podria canviar-se l’hora.
La festa amb tots els alumnes va anar bé.
3.- Reunió 1r ESO.
Hi ha nous col·laboradors a l’AMPA.
Una noia que ha demanat pagament aplaçat de xandall, AMPA i taquilla. Se li ha dit que si i
quan vingui setembre se li distribuirà en diferents pagaments.
Una família (sordmuts) ha demanat parlar amb nosaltres perquè volen col·laborar.
4.- Canvi de banc.
Falta signar les persones.
5.- Traspàs tresoreria.
Marta tancarà els curs (finals de juny).
Parlarem amb Glòria per quedar per fer el traspàs (Marta i Yolanda).
Hauria de ser ràpid perquè la nova tresorera comenci l’1 de juliol a fer gestions.
6.- Concretar torns per l’entrega de claus de taquilles i xandalls els dies 3 i 5 de juliol i 4 i 6 de
setembre.
Dies 3 i 5 – Matí: Mercedes, Esther i Luz
Tarda: Yolanda.
Dies 4 i 6 - Resta pendent d'assignar persones
7.- Nous membres de l’AMPA.
Hi ha nou col·laboradors.
Sandra ha manifestat el seu desig de ser de la junta.
Annel. Ha manifestat el desig de ser de la junta

8.- Fixar data nova reunió.
25/09/18 a les 19’30h
9.- Menjador.
Hi ha una fitxa entregada. Hi ha persones interessades.
10.- Extraescolars.
Estem a l’espera de rebre les fitxes de sol·licitud. Hi ha persones interessades en idiomes.
11.- Torn obert de paraules.

Essent les 20’30 hores s’aixeca la reunió.

