ACTA REUNIÓ JUNTA AMPA IES GUILLEM CATA
LLOC: Institut Guillem Catà
DATA: 26 de maig de 2014
ASSISTENTS:
-

Sonia de Arriba

-

Ramon Pons

-

Rosa Soler

-

Daniel Escolà

S’EXCUSEN
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1. Presentació de la Rosa Soler.
Farà la mitja jornada del Daniel i iniciarà les 20h setmanals demà dimarts
27/5/14
2. Reutilització llibres ESO
Hi ha dues mares de l’Ampa de la Font que no volen estar a la junta però es
presten per ajudar en la reutilització de llibres i altres.
- Andrea Pérez Cebey 2.1 (2457): 609393624
- Irene Regales Moreno 2.2 (2487): 639304144
La Sonia també es compromet a ser-hi el dia 23 perquè es preveu que vindrà la major
part de l’alumnat a fer el retorn.

També s’acorda que es demanarà a les famílies de 1r d’ESO que folrin els llibres
dels seus fills per ajudar al manteniment dels mateixos. Acordem anar-ho
implantat progressivament curs per curs començant per 1r d’ESO l’any que ve.
3. Llibres Batxillerat i Cicles (Servicio universidad)
Es presten per afegir-se al servei de venda de llibres però decidim que ja n’hi ha
prou amb Abacus i Sobrerroca.
4. Relació amb el banc (xecs i número de compte, formes de pagament).
Els xecs ja es poden fer per Catalunya Caixa. Els comptes posar-hi ambdós pels
pagaments i afegir-hi la possibilitat de fer-ho des de qualsevol caixes de Banc de
Sabadell amb el següent procediment: OPCIONS / PAGAMENT A TERCERS / CODI 1795 /
PAGAMENTS / Fer constar IMPORT i NOM I COGNOMS del fill.

5. Extraescolar de hip-hop durant el mes de juny i curs vinent
S’acorda que hip-hop finalitza ara al maig, igual que totes les altres activitats
extraescolars. S’acorda de fer pagar el trimestre abans que aquest s’inicii per tal
que no siguin tant deficitàries i es pugui anul.lar en cas de no pagaments.
6. Sopar 4t. ESO.
Es proposa fer un pica-pica vermut enlloc de sopar.
Posteriorment de la reunió es parla amb el Marc del Arco i exposa que els
alumnes tenen ganes de fer un sopar si hi ha voluntaris de l’Ampa disposats a
liderar-ho.
7. El Ramon demana que li passem la llista de llibres que tenim pendents de vendre
per tal de poder iniciar el procés de venta via online.
PENDENT
-

Preparació del comiat dels de 4rt

-

Previsió de les extraescolars 14-15

PROPERA REUNIÓ:
9.6.14 a les 20.15h

