AMPA CEIP JOSEP
PALLACH
C/ Fossos, 1
17600 FIGUERES

ACTA DE LA JUNTA DE L'AMPA
Dia: 15 Desembre de 2016.
Hora: 21h00.
Lloc: Biblioteca
ORDRE DEL DIA
1. Precs i preguntes.

Assisteixen: Núria Guinda (presidenta), Pau Pujol (secretari), Anita Kiessling, Sílvia Burgas,
Ainhoa Robles, Helena Ymbert

1. Curs Català.
La Núria explica que la Mercè ja tenia la programació de tot l’any quan la varen venir a veure
i que sí que li interessa, però que li recordem al mes d’abril què és quan fa la programació per
l’any vinent – sobretot pel tema d’assignació d’aules.
2. Aportacions Ampa
La Núria comenta que hi ha un canvi de normativa amb el tema de les aportacions que fa l’ampa
a l’escola i que a nivell fiscal serien vistes com a donacions amb les conseqüents impostos. La
Mercè mirarà aquest tema més en detall per a veure com podem col·laborar sense entrar dins
de les donacions i per tant pagar impostos.
3. Serunion
La Montse (Serunion) està de baixa. Ens deuen diners però s’han compromès en fer-nos-els
arribar el més aviat possible.
4. Tema Auxiliar d’anglès
Se li comenta a la Mercè que l’ampa valora fer una aportació econòmica per fer una
oferta/proposta més atractiva i trobar un bon candidat a fer d’auxiliar d’anglès a l’escola. La
Mercè li sembla bé però no sap si està permès. S’informarà i ens comunicarà el procés a seguir.
5. Quina 6è.
La Sílvia explica:
Que al voltant del 50% de les famílies de 6è participen en la gestió de la quina.
S’han comprat un parell d’aparells per fer creps.
Hi haurà 7 quines + Extra + línies.
Hi ha una quina que el que es recull va per la Marató de TV3.
Els lots s’han comprat ja fets a can punset (a preu de treballador).
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6. RUA
Aquest any es sobre oficis.
S’ha decidit anar d’inventors (Set ciències).
7. Tema desperfectes escola.
Comento que no tenim resposta al e-mail que es va enviar des de l’escola a dos regidors de
l’ajuntament per fer una reunió per parlar d’aquests desperfectes i veure què s’hi podia fer i quan.
S’ha decidit emplenar una instància.

Sense res més a tractar, a les 22h00 del 15 de Desembre de 2016, s’aixeca la sessió i perquè així
consti, signo com a secretari,

PAU PUJOL PEY

