
Dimarts, 18/12/2018 
 
Hora d’inici: 17’00h. 

Assistents 
Yolanda. 
Esther. 
Annel. 
Sandra. 
Ana. 
Luz Marina. 
Merche 
Vicente (falta justificada) 

Ordre del dia. 

1.-Lectura i aprovació de l'acta anterior. (si l'heu llegida abans anirem més àgils) 
2.-Aprovació i revisió del balanç 2017/18 i pressupost del curs 2018/19. (Yolanda la penjarà perquè 
la pogueu revisar abans) 
3.- Preparació assemblea: Presentació dels membres actuals de la junta. 

 Explicació dels canvis que ha hagut. 
 Preparació de la sala de l'assamblea i material escrit que es presenta a les famílies. 

 4.-Estat nou compte bancari. 
Essent les 17’20 s’inicia la reunió. 

Desenvolupament 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior (27/11/2018). 
     Aprovada. 
      
2.- Aprovats balanç 2017/18 i pressupost curs 2018/19.      
     Es proposa pagar la quota de FAPAC que quedaria coberta amb el pressupost de 300€ que s'han 
contemplat per aquesta partida encara que també es tindràn en compte les consultes a Torre Jussana que 
pertany a l'Ajuntament i és gratuït. 
 
3.- Preparació assemblea. 
     Es farà la explicació dels canvis que hi ha hagut. 
     S'explicaran els diferents càrrecs i funcions, així com les tasques que duu a terme l'AMPA. 
     Es donarà a les famílies el material escrit perquè el puguin revisar. 
     Es procedirà a la votació. 
 
4.- Estat nou compte bancari. 
     Sandra comenta que té problemes per operar amb el compte.    
 
 

 Consell Escolar: es van queixar alumnes de les subvencions, i una mare es va queixar del 
preu dels xandalls. 

 També hi van haver queixes de com va anar el procés d'elecció dels membres.  
 Sandra formarà part de la comissió permanent. 
 Duti i Caty surten de la junta i passen a formar part del grup de col.laboradors. 
 Esther Nieto entra al grup de col.laboradors. 
 Bibliotecària: necessita ja el número de socis. 
 Vencafesa: els diners els entrega directament al volei. A l’AMPA li subministra les begudes i 

snacks a les festes.  
 L’Institut  valora la posibilitat de no fer festa de Carnaval ja que no hi ha gran participació.  
 Esther tindrà contacte amb 1 delegat de cada curs que serà qui li faci arribar totes les 

qüestions que plantegin pares o alumnes.  
 A  batxillerat es lliuraran les notes el proper dimecres.  
 Els arranjaments dels edificis i instal.lacions sempre seràn a càrrec de l'Institut. 
 Es proposa reclamar al Consorci que per tal de conservar una temperatura òptima a les 

aules i que es canviïn les finestres.  



 Hi han queixes dels alumnes pel pantaló curt de l'equipament esportiu.  
  
 
  
  
 
 
   
         

Essent les 18’20 hores s’aixeca la reunió.  
 


