Dimecres, 28/5/2019
Hora d’inici: 18’05h.
Assistents
Yolanda.
Esther.
Sandra.
Merche
Annel
Ordre del dia.
1.-Lectura i aprovació de l'acta anterior
2.-Consell Escolar
3.-Extraescolar matemàtiques
4.-Graduació batxillerat
5.-Graduació 4rt. ESO
6.-LOGPD
7.-Hisenda
8.-Circulars AMPA
9.-Guixetes
10.-Xandalls
11.-Estada a Gal·les
12.-Extraescolar preparació proves oficials d'anglès
13.-Estat de comptes
Desenvolupament
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior (30/4/19)
S'aprovarà a la propera reunió (Esther la passarà a Merche perque la pengi)
2.- Consell Escolar
Yolanda no va poder anar a la darrera reunió. Sandra enviarà al correu de l'AMPA la penúltima reunió
corregida per alguns errors d'interpretació. AMPA es converteix en AFA. Per fer els canvis esperarem a
setembre.
A ESEMTIA ens habilitaran un corrreu per poder comunicar-nos directament amb les famílies i ells amb
nosaltres.
Sol.liciten als pares del consell i al representant de l'AMPA que si poden formar part del consell escolar
municipal per demanar més recursos per l'institut. Els podem recolzar però no ens implicarem com a AMPA.
3.- Extraescolar de matemàtiques
Javi va comentar que barrejar grup de recuperació i grup de preparació per les proves d'accés a la
universitat era complicat i es van fer 2 grups. Hem pogut assumir el cost que suposava i a més hi ha quedat
una mica de remanent.
Un dels pares als quals s'havia demanat l'import endarrerit, pel fet de no ser soci, no ha volgut abonar-lo.
4.- Graduació batxillerat
AMPA ha assumit 135€ de decoració + 20€ pel lloguer de les columnes que tornarem a fer servir a la resta
de graduacions (lloguer d'un mes). L'AMPA a col.laborat amb els regals, les orles i les bandes (649,65€). Les
mares van comprar les begudes, van preparar les lectures...
5.- Graduació 4rt. ESO
És el 31 de maig. El pica-pica es farà al pati. Es demanarà si algú pot ajudar, tant al grup de 4rt. com al
de col.laboradors. Sandra farà entrega dels regals.
6.- LOGPD
L'hem d'incorporar a les noves circulars que es facin arribar als nous alumnes de 1r. d'ESO. Hem de
confeccionar la circular i crear el document x part de l'AMPA.
Farem impressió de les darreres circulars el 4/6.
7.- Hisenda
Hi havia una notificació que deia que mancaven dades censals. Es va emplenar el model 36 i es va
solucionar.

8.- Circulars AMPA
Preparar la de 1r. d'ESO, guixetes i venda de xandalls.
9.- Guixetes
Recollida de claus el 28/6 de 16 a 17 hores per a 1r. I 2n d'ESO, de 17 a 18 3r i 4rt d'ESO i de 18 a 18,30
1r i 2n de batxillerat. S'ha de tenir previsió de devolució de dipòsits per a unes 60 persones.
10.-Xandalls
Es crearà la circular per fer la venda el 3 de juliol de 17 a 20 hores.
11.-Estada a Gal.les
Teresa, la professora d'anglès vol proposar un viatge per 1r de batxillerat a Gal.les. Seria semblant al
que es fa a Malta a 3r. d'ESO. Es calcularà si es pot col·laborar i amb quin %.
12.-Extraescolar preparació proves oficials d'anglès
La professora d'anglès proposa presentar extraescolar per preparació a proves oficials i repàs.
13.-Estat de comptes.
Hi ha 9.455,84€ a dia d'avui dels quals hi ha dipòsits de guixetes i quotes de l'AMPA dels curs 2019/2020.

Essent les 20’25 hores s’aixeca la reunió.

