ACTA DEL DIA REUNIÓ DE FEBRER:
2.02.16 a les 20.15h
Assistents:
-

Jaume Vila

-

Puri Tudela

-

Ramon Faicht

-

Ramon Pons

-

Jose Luis Linares

- Rosa Soler (Educadora)
S’excusen:
-

Cèsar Garcia

-

Yolanda Lapeira

- Lourdes Ivern
Desenvolupament de la reunió:
-

S’aprovar l’acta anterior (12/1/16)

-

Es fa retorn del Consell Escolar del 28/01/16:
a) Portes Obertes: 12 de març al matí obrir el centre per totes les famílies que el
vulguin conèixer i demanar pressupost a la cantina per oferir xocolatada. Acord:
pendent d’aprovar a la junta de març.
b) S’aprova fer 10h de suport a la socialització de llibres les famílies amb qui es
formalitzin acords econòmics per pagament de llibres i despeses de gestió de
centre del curs 16-17
c) Les obres a prioritzar: pendent pel proper consell escolar 31.3.16
d) També es demana que al proper consell s’aprovin els llibres de socialització d’ESO
canvis per al proper curs 16-17. Enguany s’han gastat 10.000€ en la renovació i
s’aprova mantenir la despesa per al curs vinent.

-

Retorn de la reunió de la FAPAC 18/1/16:
a) Abacus. En quan a l’impost de societat demanar que el rapel del 2015 sigui en forma de
donatiu i no un ingrés al nostre compte.
b) Ens proposen modificar els estatuts i fer l’exercici per cursos, però no aniria bé perquè
l’Institut ho fa per any natural i no aniriem a acord.
c) El canvi de junta ens diuen que es pot anar a l’Oficina de Benestar, ens donaran un full de
pagament de taxes i ho podem entregar junt després d’haver fet el pagament.

-

Retorn de la reunió dels 25 anys 2/2/16 (tarda) Propostes dels 25 anys de cara a l’abril.
a) Es grava un Lipdub en motiu dels 25 anys el 18 de març al migdia
b) Comptem amb les xapes dels 25 anys, cal encarregar-les al CAE.
c) Es valora positivament la xerrada al Saló de Sessions.

-

Justificació de la subvenció Diputació de Barcelona: ve el Ramon Pons expressament per signarla i es presentarà aquesta setmana a l’Oficina de Benestar de la Mión. A posteriori de la
resolució positiva per rebre la subvenció de manera efectiva, farem el procediment per canviar
la junta legalment.

-

Seguiment de les extraescolars: A la propera junta es portaran pressupostos per aprovar per les
despeses de posada en escena de l’obra de teatre d’enguany.

-

Pla Educatiu d’Entorn ciutat de Manresa: Es revisa la fitxa per presentar-la com a entitat al pla
educatiu d’entorn.

-

Xerrada a la taula rodona de l’AMPA del CEIP Bages 25/2/15: Hi anirà la Puri i potser
l’acompanya el Ramon Losana.

-

Canvis nominals a la Junta actual (a partir de l’abril)

-

Estat dels comptes bancaris. Es torna a revisar l’exercici 2015. Es farà durant el febrer la
presentació del Model 347 a hisenda.

-

Altres: torna a sortir la possibilitat que els alumnes de la Big Band es quedin la samarreta però
aquest projecte és de centre escolar i no de l’ampa.

