Dimarts,30/07/2019
Hora d’inici: 18:00h.
Assistents
Annel Saldaña.
Sandra Sánchez.
José Antonio Fernández.
Ordre del dia.

1.- Lectura i aprovació de l'acta del 30 d’abril.
2.- Lectura i aprovació de l’acta del 25 de juny.
3.- Taquilles: muntatge, dia d’entrega de claus, organització per lliurar-les. Informació a les famílies.
Organització durant el curs (preus de pèrdua de claus, entrega de còpies). Alumnes que no han
tornat les claus.
4.- Venda de roba esportiva: inventari, comanda de peces.
5.- Consentiment de dades.
6.- Fitxes A.F.A.
7.- Menjador. Càlcul del cost.
8.- Extraescolars. Recompte.
9.- Reunió amb la cap del departament de llengües.
10.- Acords de subvencions.
11.- Reunió 1r E.S.O.
12.- Estat de comptes. Factures.
Essent les 18:20 s’inicia la reunió.
Desenvolupament
1.- Lectura i aprovació de l'acta del 30 d’abril.
Pendent
2.- Lectura i aprovació de l’acta del 25 de juny.
Pendent
3.- Taquilles: muntatge, dia d’entrega de claus, organització per lliurar-les. Informació a les famílies.

Organització durant el curs (preus de pèrdua de claus, entrega de còpies). Alumnes que no han
tornat les claus.
Comprats 13 mòduls, per que hi hagi per tots els socis.
Es proposa posar una quota de A.F.A. + TAQUILLES solament socis de 50,00€ per el proper curs, parlar a la
Junta General Ordinària.
Falten 10 mòduls que arribaran al setembre.
Entrega de claus dues tardes, el 09 y 10 de setembre, de 17:00 a 19:00 hores, les famílies que han ajudat
tindran preferències de escollir la taquilla.
Preparar circular per informar las pares (s’encarrega Sandra Sánchez): Pèrdua clau 10,00€, Depòsit 15,00€,
No devolució 15,00€ més un nou depòsit.
Es comenta que les claus no es poden deixar a la bústia, que hi hauran varis dies de recollida.
4.- Venda de roba esportiva: inventari, comanda de peces.
La venda va molt bé, hi ha una nova comanda, per tenir més, unes 20 talles de cada.
5.- Consentiment de dades.
Nou document L.O.P.D., hem d'adaptar-ho.
6.- Fitxes A.F.A.
Ordenats en carpesans alfabèticament.

7.- Menjador. Càlcul del cost.
Es demanarà pressupost a 7itria per menjador, un monitor de 14:30 a 15:30, menú soci 3,15€/dia, tenim en
aquest moments, 12 alumnes pel dilluns, 10 pel dimarts, 12 pel dimecres, 11 pel dijous i 10 pel divendres.
8.- Extraescolars. Recompte.
Solament surt anglès en aquest moments amb 4 – 6 – 3 alumnes els dies de l’extraescolar.
9.- Reunió amb la cap del departament de llengües.
Teresa Navés és la cap del departament lingüístic, projecte B-1 / B-2, plaça reservada E.O.I.
Malta 3r E.S.O.
Gal.les 1r Batxillerat
Gal.les 2on Batxillerat
10.- Acords de subvencions.
En el curs 2018/19 s'han aportat 16.000,00 euros en viatges (incloses les sortides acadèmiques),
subvencionat Berlin, Malta, Gal.les, colònies, etc...
11.- Reunió 1r E.S.O.
Reunió el 03-11-19 a les 16:00 hores i Venda de xandalls a les 18:00.
12.- Estat de comptes. Factures.
S’aprova.

Essent les 20:00 hores s’aixeca la reunió.

