
 
 
 
 
Acta de la reunió del dia 7 de Octubre 
 
Assistents: 15 socis  
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
El president en fa un extracte el qual s’aprova sense cap comentari 

 
2. Aprovació dels comptes 2014-15 

 
Es reparteixen fulls amb el resum del pressupost i s’explica la divisió que es fa de la quota 

d’Ampa i Material. Enguany l’AMPA s’ha quedat 17€ per alumne per poder fer front a les 

seves despeses i la resta s’ha transferit a l’escola per la compra de material.  

 

Les despeses de l’AMPA es resumeixen en: 

 8.931€ per la biblioteca 

 2.164€ en subvencions per l’ Institut per viatge de final de curs i les activitats del 

centenari 

 225€ per la quota de Fapaes 

 

Enguany no s’ha computat el pagament de les orles en haver-se fet efectiu el xec el mes de 

Juliol. 

 

En el període 1/7/2013 30/6/2014 hi ha hagut un saldo negatiu per l’AMPA de 3.552,69€ 

 

 
3. Aprovació del pressupost per al curs 2015-16 

 
Es presenten uns pressupostos mantenint el nivell i els conceptes de despesa actuals i 

s’aproven. Es decideix no fer cap reserva per ajudar econòmicament les famílies de segon 

amb problemes per pagar les colònies, encara que si la Direcció de l’Institut d’acord amb els 

Serveis Socials demana col·laboració a l’AMPA se’n donarà. 
 
4. Renovació dels càrrecs de la junta 

La junta queda constituïda amb els següents membres: 

 

Presidenta   Toñi Merino .    

Vice-Presidenta Gloria Atsuara    

Secretari:   Jaume Lorente Arroyo   

Tresorera:  Gemma Hortet Grau 

Vice-tresorer:  Toni Ruiz    

Vocals: 

Ramon Colet Galí 

 Maribel Fernández Fernández 

 Núria Pascual Domingo 

 Carmen Caballero Roldán 

 Montse Grau Lambea 

 Juani Gómez Sánchez 

  

Les persones autoritzades per firmar al banc per poder fer operacions són: 

Toñi Merino     (presidenta) 

Gloria Atsuara (vice-presidenta) 
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A més 2 persones més van deixar el seu contacte per si mai cal la seva ajuda per fer alguna 

activitat. 

 
 
5. Informació sobre les eleccions al consell escolar 

 

S’informa que cal cobrir una vacant enguany i dues l’any vinent. La Carmen Caballero es 

presentarà candidata. A més la representant de l’AMPA en el consell serà la nova presidenta 

Toñi Merino.  
 

6. Situació de les activitats extraescolars 
 
S’informa que s’està fent l’activitat d’anglès; es vol mirar a més si és possible estendre-ho a 

cicles formatius.  
 
7. Resum del funcionament del reciclatge de llibres 

 
Enguany ha funcionat millor que l’any passat ja que el número de voluntaris (alumnes, 

mares i àvies) ha estat suficient. De cara a l’any vinent la Lourdes comenta que caldria que 

els voluntaris ho fossin per més d’un dia per no haver d’aprendre de zero el funcionament. 

 

Una mare de primer proposa que es posin preus diferents en funció del nivell de 

manteniment dels llibres; després de diverses opinions es descarta però es decideix ser més 

estricte en la revisió dels llibres per acceptar-los com a reciclats. 

 
8. Precs i preguntes 

 
Uns pares de primer demanen la possibilitat de disposar d’un lloc per fer deures els migdies 

que es queden a dinar els nois/es. Aquest tema va ser tractat en el consell escolar i es va dir 

que es podria fer sempre que estiguessin vigilats. La junta mirarà si es pot contractar un 

monitor a l’empresa que fa l’anglès o si es podria fer des del servei de cafeteria. Els pares 

interessats deixen les dades de contacte.  
 


