
Dimecres, 6/3/2019 
 
Hora d’inici: 18’00h. 

Assistents 
Yolanda. 
Esther. 
Sandra. 
Merche 
Annel (s'excusa) 

Ordre del dia. 

1.-Lectura i aprovació de l'acta anterior.  
2.-Hisenda. 
3.-Certificat digital. 
4.-Grups de delegats. 
5.-Portes obertes ESO, Batxillerat i Cicles.  
6.-Iddink. 
7.-Estat de comptes. 
8.-Valoració mòdul guixetes ESO. 
9.-Carnestoltes. 
10.-Torn obert de paraules. 

Desenvolupament 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior (06/02/2019). 
     Aprovada. 
      
2.- Hisenda.  
     La multa correspon a l'exercici 2015. Per desconeixements, no s'han obert les notificacions.  Sandra ja té 
hora a Hisenda per assabentar-se de quans diners es deuen.  
 
3.- Certificat digital.  
     Es canviarà el certificat digital i es posarà a nom de Sandra (l'actual encara està a nom de Mercedes). 
      
4.- Grups de delegats.  
     Ja estan tancats casi tots els grups. Avui Sandra li ha fet arribar a Esther el de 1r.A. S'haurà de fer un 
correu pels pares de 2n de batxillerat per tal de poder preparar la festa de graduació. Abans però, Sandra 
parlarà amb Míriam.                     
 
5.- Portes obertes Eso, Batxillerat i Cicles.  
     Les de l'ESO es duran a terme el dia 23 de març a les 10h i a les 12h. Les de Batxillerat i Cicles seran el 
dia 6 d'abril a les 10h. Com a representació de l'AMPA hi aniran Sandra, Annel i Merche. El dia 20 a les 18h 
ens reunim per concretar.  
 
6.- Iddink. 
     Demà dia 7, Sandra té una reunió amb ells per tal de comentar el curs passat.  
 
7.- Estat de comptes.  
     Yolanda ja ha pogut accedir. Les remeses estan gravades per poder-les fer servir com plantilla. Cada 
remesa ens suposa un cost de 20€ i si es retorna un rebut, ens cobren 3€. import que se li cobrarà a 
l'alumne amb el qual s'hagi produït la incidència.  
 
8.- Valoració mòdul guixetes ESO. 
     Resta pendent de parlar a la propera reunió.  
 
 
9.- Carnestoltes. 
     Van venir 5 pares en representació de la Junta i el grup dels col.laboradors. Es van repartir snacks als 
alumnes. Un dels pares es va oferir per col·laborar en properes celebracions.  
Sandra proposa que pel proper Carnestoltes es podria parlar amb el cicle de tèxtil i proposar-los fer un 



concurs per tal que facin que els alumnes facin el disseny d'unes disfresses. El guanyador del concurs seria 
obsequiat amb un premi que es concretaria en cas de que la proposta fos aprovada.  
 
10.-Torn obert de paraules. 
 
Canviarem la paraula de pas del correu de l'AMPA. 
 
Ja està fet el grup de les roses de Sant Jordi. Encara no s'ha fet la comanda. Es demanaran 300 roses, 96 
roses de fusta i 12 dracs.  
 
 
 
       
 
 
  
  
 
 
   
         

Essent les 19’50 hores s’aixeca la reunió.  
 


