DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

13 FEBRER DE 2019
20,00 HORES
RAMÓN HURTADO, MARCOS TRAVER, LAURA FERRÍS, MªJOSÉ
NAVARRO, BRU BALDOVÍ, MAITE ORTIZ, NICO MARTÍ, MARCOS
SANCHIS, ÁLVARO FELICI, JOSEP LLOPIS I TOMÀS PLA

Absents
Propera reunió

13 FEBRER DE 2019

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ de la JUNTA DIRECTIVA
DEL MES DE GENER

-

APORTACIÓ VOLUNTÀRIA DE L’AMPA DESGRAVABLE

-

CARNESTOLTES

-

ORGANITZACIÓ TALLER TROBADA

-

CANVIS EN JORNADA DE PORTES OBERTES

-

ALTRES

Acords i conclusions
1. Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de gener, la qual queda aprovada.
2. Seguidament, Ramón ens informa sobre les notícies aparegudes en premsa
respecte a la polèmica sorgida sobre si les aportacions voluntàries de les AMPES
continuen desgravant en la declaració de la renda. Ens aclareix que continua tot
com fins ara, recordant-nos que aquestes aportacions es poden desgracar si es
donen 3 requisits:
§

Han de ser voluntàries

§

No es donen a canvi de cap servei ofert (no és una contraprestació)

§

L’associació s’ha d’acollir a la llei de mecenatge

Així mateix, Ramón comenta que enviarà un correu aclarint aquest aspecte a les
families, per tal que no hi haja dubtes al respecte.
3. A continuació es tracta el tema del carnestoltes, que es celebrarà el proper
divendres 1 de març. Aquest any, i vista la proposta de l’any passat, s’oferirà als
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pares/mares que es disfressen la possibilitat de prendre xocolata a Fonsalutis.
S’enviarà un correu massiu als pares a través de clickedu per tal de saber quants
pares tenen intenció de participar-hi.
Així mateix, es continuaran fent diplomes per per a les millors disfreses, com les
edicions passades.
4. Posteriorment Laura Ferrís comenta que alguns pares proposen que les disfreses
de carnestoltes podrien elaborarse en horari lectiu dins de les hores de plàstica, per
exemple, proposta de millora que es considerarà per a posteriors edicions.
5. Seguidament es proposa el dissabte 23 de març per fer esmorzar-reunió per
organitzar el taller de la Trobada d’enguany.
6. Finalment, Ramón comenta que per a la Jornada de portes obertes es proposa un
canvi de dia, passant a celebrar-se divendres de vesprada (en 2 torns, si cal), i no
dissabte al matí com es feia fins ara, amb la intenció de que els pares vegen el
centre amb algo més de moviment i activitat.
I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:33 hores.

Notes per a la propera reunió
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