ACTA REUNIÓ JUNTA AMPA IES GUILLEM CATA
LLOC: Institut Guillem Catà
DATA: 09 de febrer de 2014
ASSISTENTS:
-

Sonia de Arriba

-

Ramon Pons

-

Jaume Vila

-

Cèsar Garcia

-

Yolanda Martínez

-

Rosa Soler

S’EXCUSEN
-

Yolanda Lapeira

-

Lourdes Ivern

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
1. S’aprova l’acta de l’anterior reunió (12/01/2015)
2. La secretària de la Junta presenta la seva dimissió per qüestions personals. Es deixa pendent
per a la propera Junta buscar un o una substitut/a.
3. Nova normativa fiscal de l’ampa. S’ha demanat al CAE que ens facin un assessorament. Queda
pendent acordar cita amb ells. Hi aniran el Ramon i la Rosa i potser el Cèsar.
4. Informació de l’oficina del consumidor sobre Bookiwi. Han de fer la consulta individualment els
alumnes que van presentar la reclamació, com a Ampa decidim presentar una nova reclamació
a titol d’ampa i no de part dels alumnes. Ho tirarà endavant el Jaume.
5. Banc de Sabadell i cobrament de comissió de 2€. El Jaume anirà a l’oficina de Catalunya Caixa
per tal que puguem fer també pagament a tercers des del Caixer i també a l’oficina de Banc de
Sabadell per negociar la quota de comissió quan es paga a guixeta.
6. Xerrada a l’AMPA del CEIP Bages. Demà dia 10 de febrer el Ramon i el Jaume assistiran a la
reunió de l’Ampa del CEIP Bages per exposar als pares de 6è el funcionament de l’institut.
7. Estat de comptes: acords i beques. Acordem a la junta d’avui que les famílies que es tindrà en
compte si la família ha rebut beca del Ministerio per Estudis post-obligatoris en el moment de
formalitzar l’acord econòmic pel pagament de matrícula-dossiers-llibres del curs 2015-2016. El
fet és degut a que el cobrament de la beca és al maig-juny, època en que cal fer l’ingrés del curs
2015-2016.
8. Subvenció de la Diputació Benestar i Família. S’informa que s’ha presentat a la Diputació de
Barcelona. Benestar i Família. El projecte de l’AMPA a l’institut i l’extraescolar de taller de
deures per tal de ser candidats a la subvenció per entitats.
9. Taller de deures especialitzat a 1a hora. Si augmenta el nombre de demanda s’intentarà oferir
un grup més especialitzat de ciències i matemàtiques de 15.30 a 16.30.
10. Web de l’AMPA. Cal actualitzar-la. La Rosa la revisarà i contactarà amb la persona de l’Institut
que calgui (Toni Torné) per tal que la informació sigui la correcte i sigui una via de comunicació
real amb les famílies.
PENDENT
-

Sessió d’assessorament CAE (impost d’entitats)

-

Retorn de les entitats bancàries

-

Retorn de l’Oficina del Consumidor (Bookiwi)

-

Desdoblament taller de deures (grup de ciències)

-

Actualització de la Web.

-

Renovació del càrrec de secretària de la junta.

PROPERA REUNIÓ:
16/03/2015 a les 20.15h

