ACTA REUNIÓ JUNTA AMPA IES GUILLEM CATA
LLOC: Institut Guillem Catà
DATA: 01 de desembre de 2014
ASSISTENTS:
-

Sonia de Arriba

-

Ramon Pons

-

Jaume Vila

-

Rosa Soler

-

Marta Ribas

S’EXCUSEN
DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. S’aprova l’acta de l’anterior reunió (03/11/2014)
2. Resultats eleccions al Consell Escolar: surten elegits el Cèsar Garcia i el Jaume Vila. Hi
ha reunió el proper dijous 4 de desembre.
3. Estat de comptes actual i amb data de juny anterior: tot i que el saldo era positiu cal
destriar els ingressos que ja eren per aquest curs 14-15. Es presentaran en la propera
reunió.
4. Varis temes:
a. Obertura Cantina: és decisió del Centre obrir-la als migdies i en horari de pati.
Es debat tema d’assegurança ja que no hi ha ningú vetllant pels alumnes que
es queden el dilluns al migdia perquè fan teatre. La pòlissa d’assegurança de la
FAPAC en principi inclou riscos que puguin haver-hi pels alumnes.
b. Mailing de convocatòria: realitzat mailing a més de 500 famílies. Poc èxit de
convocatòria ja que som els mateixos.
5. Estat de la negociació amb INS (despeses de gestió...): s’ha acordat amb INS que dels
alumnes amb acord econòmic es prioritarà la despesa en llibres i dossiers, si a fi de
curs sobren diners s’efecturarà el pagament de la despesa. A data d’avui hi ha 110
acords econòmics fets que inclouen matrícula a part de dossiers i sortides.
6. Estat del projecte de la Big Band: S’ha participat al Premi Rotary presentant el projecte.
7. Proposta d’activitat de ZUMBA per a pares, mestres i alumnes: desestimada per aquest
curs. Possible proposta per extraescolars de l’any vinent.
8. Proposta de cursos per a pares de l’EUNCET/ Taller de ciències: desestimada perquè
les darreres experiències de xerrades interessants per a pares i mares la participació va
ser molt escassa.
9. Inscripcions “in creixendo” al taller de deures. Possible obertura del 2n grup de 15.30 a
16.30 a partir del segon trimestre: s’acorda millor dimarts i dijous de 16.30-17.30h i
obrir tallers de matèries específiques (taller d’anglès, taller de matemàtiques, etc.)
1h/setmana a 10€/mes, sempre i quan hi hagi mínim de 6alumnes apuntats.
Des de l’AMPA es proposarà al Consell Escolar.
PENDENT
PROPERA REUNIÓ:
12/01/2015 a les 20.15h

