JUNTA AMPA 14 DE DESEMBRE DEL 2020
Assistents: Jose Antonio Fernández, Javier Rodríguez, Marta
Gil, Yolanda Lebrero, Sandra Sanchez, Esther Jiménez.
1.-Javier Rodríguez ens explica més en què consisteix el projecte de sostenibilitat
i els pressupostos pertinents. Marta Gilconsultarà pressupost per fer el
tancament de l’hort.
2.-Tresoreria:
Sandra ha consultat en dues gestories perquè portin els comptes de l’Ampa i les
quantitats que ens cobren són desorbitants:
Una cobra 150€ al mes, però apart van les remeses, cobraments i model d’hisenda.
L’altra eren 15€ por soci al mes.
A Carol li va comentar i ella no vol assumir la tresoreria. Finalment li ha comentat
a la Marta Rodríguez Rodríguez i ella ha acceptat. Ha reunit totes les factures del
curs 2018/2019, pendent de censar i ha quedat amb els censors de comptes i l'han
signat i aprovat. També li ha proposat portar la tresoreria de tot el curs i ha
acceptat.
S’acorda que Marta Rodríguez Rodríguez, amb DNI: 46619488Y porti la tresoreria
del curs 2020/2021.
També s’acorda que Marta Gil Navarro amb DNI: 38143636E consti al compte de
l’AMPA.
3.-Projecte APAY, cavalcada de reis:
L'associació APAY amb la qual vam participar el curs passat en la cavalcada de reis,
està realitzant un projecte conjunt amb una altra AMPA, concretament la
Taxonera i els comerços de barri.
Els alumnes de l'Institut han preparat unes cartes i material des de les diferents
assignatures per als alumnes de l'escola Taxonera. L'associació APAY fa de
missatgers i lliuren tot aquest material, juntament amb regals que ha comprat per
a cada alumne i per a la classe. Per als alumnes de l'Institut que han participat hi
haurà un retorn i el APAY també lliurarà un regal.
D'altra banda, els alumnes del cicle de tèxtil han fet unes 200 unitats d'ornaments
fetes amb material de jeans reciclats i cremalleres que el APAY repartirà entre
els comerços de barri. I de pas aprofitarà per fer els contractes de descomptes
per a socis/es de l'AMPA.
4.- Mascaretes.

S'han encarregat en color negre amb el logotip, de dues talles i cal escollir un altre
color. S’escull que l’altra sigui de color blau marí.
Es presenten dos models de bosses de cotó per guardar-les. Marta Gil mirarà que
ens rebaixin el preu del model que ella ha presentat. Es comprarà una bossa per
soci/a. En total 300 unitats.
Es presenten dos models de bidons d’alumini. Queda pendent que els proveïdors
passin els preus.
5.-Enquesta Iddink. Omplen l’enquesta Esther, Sandra i Marta. Essent les nostres
respostes negatives en varis aspectes.
6.- Data pròxima junta AMPA. 28 de gener.
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