ACTA DE LA REUNIÓ DE MARÇ:
1.03.16 a les 20.15h
Convocats:
-

Jaume Vila

-

Puri Tudela

-

Ramon Faicht

-

Jose Luis Linares

- Rosa Soler (Educadora)
Es disculpen:
-

Yolanda Lapeira

-

Cèsar Garcia

-

Lourdes Ivern

Punts de l’ordre del dia:
-

Aprovem l’acta anterior 2/2/16

-

Temes pel Consell Escolar del 31/03/16:
1. Canvis dels llibres de socialització 16-17
2. Canvi d’import de dossiers i sortides 16-17
3. Sistema de pagament del manteniment informàtic 16-17
4. Fapac demanda d’estat de l’arquitectura del centre i canvis més urgents
5. Pares delegats per grups classe a la ESO.

-

Pressupost contractació del mateniment d’informàtica: a l’espera de rebre’l des de la Xarranca.

-

Retorn de la trobada de la FAPAC 27/2/16: Moltes temes profunds i l’assistència del Bages
mínima. El taller escollit fou la pobresa infantil i hi hagué gran demanda de beques menjador
(primària).

-

Preparació de les portes obertes 12/3/16:
1. aprovem pressupost xocolatada -181,50€2. es proposarà a l’Aitor que dinamitzi una aula fent anglès oral
3. es demanarà si hi hagué filmació del teatre de l’any passat per passar l’obre
4. a les escoles s’ha repartit un fulletó de difusió i a les més properes la revista del centre.

-

Pla educatiu d’entorn (fitxa canvi final) i trobada 10/3/16: vindrà a la trobada el Ramon Faicht.

-

Seguiment de les extraescolars: aprovar despesa teatre (attrezzo) i canvi d’import subvenció
municipal (de 1500 a 825)
S’aprova la despesa d’enguany pel teatre tenint en compte que cal reduir-la de cara al curs
vinent. I s’obra la possibilitat de fer taquilla inversa en les dues sessions ja que enguany la
despesa és elevada.

-

Retorn de la taula rodona de l’AMPA del CEIP Bages 25/2/15: el retorn és positiu. Es va explicar
a través d’un power point que us adjuntem i podeu visualitzar.

-

Compte a CaixaBank A.P.A Fius i Palà: davant la recerca de l’antic tresorer Jaume Estefanell per
tal que tanqui el compte on tampoc hi ha saldo.

-

12 de març Assamblea FAPAC: hi assistirà a Ripollet el Ramon Faicht.

-

Altres:
1. 347 formalitzat a hisenda
2. El dia 9 de març hi ha formació d’impost de societats on assistira el Ramon Faicht.

