ACTA DE LA REUNIÓ DE DESEMBRE:
1.12.15 a les 20.15h
Participants:
-

Ramon Faicht

-

Jose Luis Linares

-

Malika Kouiyed Kassas

-

Rosa Soler (Educadora)

S’excusen:
-

Jaume Vila

-

Puri Tudela

-

Yolanda Lapeira

-

Cèsar Garcia

-

Lourdes Ivern

-

Sandra Gonzalez

Punts de l’ordre del dia:
-

Aprovar l’acta anterior: s’aprova

-

Pressupostos aportació 25 anys (xerrada, Nadal...): el pressupost per la xerrada són uns 300€ i
s’aprova fer xapes per Nadal si hi estan d’acord la comissió 25 anys (al final es faran a l’abril)

-

Impost de societats (novetats): la notícia que hi ha un límit de moviments a 75.000 anuals per
haver de fer l’impost. Es fa una formació el 10/12/15 que hi assistiran el Ramon i el Jepi.

-

Extraescolars (participació, pagaments): quotes que costen de cobrar però podem saldar-les de
dossiers si cal a final de curs.

-

4rt d’ESO: mare voluntària a col.laborar i coordinar-se pels actes amb l’ampa i els docents,
sobretot de cara al comiat de final de curs.

-

Estat dels canvis legals de la Junta actual: encara falta firmar a algun excàrrec abans de portarho a l’oficina de Benestar pel registre oficial.

-

Estat dels canvis a les entitats bancàries: cal fer primer el primer tràmit i després canviar els
noms dels comptes.

-

Projectes per presentar a l’Ajuntament de Manresa (pressupostos participatius): deixem la
decisió per les propostes de la junta de gener.

-

Retorn del Consell Escolar del 12/11/15. No hi era ningú dels assistents, el Jepi ens traspassa
alguns acords.

-

Retorn de la visita guiada pel centre del 16/11/15: prèvia visualització abans de la trobada de la
Fapac, i preveiem convidar les famílies també de cara a les portes obertes de maig.

-

Retorn de la trobada d’AMPAs del Bages del 25/11/15: 18 assistents, comunicació molt fluÏda.
Necessitats prioritàries pel centre, quines serien? Es proposa que en parlin al proper consell
escolar.

-

Proposta de candidat al Consell Escolar Municipal de cara al curs 16-17. S’ho pensaran els
assistents i es postposa la decisió a la propera junta.

-

Previsió de la participació al Consell de la zona Llevant. No va anar ningú a l’anterior perquè no
es va poder assistir però preveiem ser-hi a la propera amb el Jaume Vila.

-

Propera convocatòria 12/01/15 a les 20.15h.

