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Acta de la reunió de l’AMPA de l’Escola Marta Mata
Sessió número:  1213-6
Data: 116/01/2013
Horari: 18.30 h
Lloc: Escola Marta Mata
Hi assisteixen: Jordi, Enric, Mari, Cristina. Txell, Roser, Montse i Elisenda
No assisteixen: Imma i Anna.

Ordre de dia:

1. Presentació d’un nou membre de la Junta
2. Avaluació primer trimestre
3. Millores i noves activitats pel proper curs
4. Carnestoltes
5. Menjador : nou impost + festa carnestoltes
6. Estatuts
7. Precs i preguntes

ACORDS

1. Presentació d’un nou membre de la Junta

Presentació de Jordi Hervàs com a nou membre e la Junta de l’Ampa. Serà el vocal de la Comissió de pares i mares.
D’aquesta comissió es comenta que divendres ja comença la sessió de cinema per a pares. Referent al taller de lectura, aquest 
mes està aturat. El proper dia de trobada es publicarà al blog.

2. Avaluació primer trimestre

 - Taller de boles – la idea la valorem positivament, però hi va haver molts nens i pocs monitors. També va faltar mate-
rial. Per a properes ocasions acordem fer una previsió de nens i edats i tenir els monitors necessaris.
 - Premis del concurs de Nadal – Algú comenta que els trofeus potser es van veure una mica justos. Per altra banda, 
també es comenta que no es va veure gaire clar, poc definit.

3. Millores i noves activitats pel proper curs

Es proposa fer noves activitats per al proper curs, com ara un concurs de pessebres o la participació en fires, com la del Camí 
Ral.

4. Carnestoltes

En principi està reservat el gimnàs per als dies 26 de febrer a la tarda i dissabte 2 de febrer. El primer per a montatge de la 
carrossa i el segon per a montatge de la carrossa i també per a començar a entregar les disfresses. Es passarà circular quan 
s’hagi acabat de coordinar amb Eva i també es demanarà col•laboració als pares.
Entre d’altre material faltaran 4 o 5 focus. La música i la coreo també s’estan preparant. Caldrà també l’speaker. Es proposa la 
Txell que ja ho va fer l’any passat. Caldrà deixar clar que qui no vagi disfressat no pot anar al mig de la rua.

5. Menjador : nou impost + festa carnestoltes

Hem estat informats que Hisenda, fent una rígida interpretació de la Llei de l’IVA, ens obliga a que els serveis de monitoratge 
que actualment no es graven amb IVA, ja que es consideren com a lleure educatiu, a partir d’ara s’haurà de facturar al 21%.
Això es un problema ja que el menjador no dóna beneficis. Divendres hi haurà una reunió amb Campos Estela per veure com 
solucionar-ho.
Abans de divendres, es parlarà amb Fapac per veure quines mesures s’estan duent a terme, i a partir de quan s’ha d’aplicar.
El preu tiquet no es pot tocar perque ja està al limit.
Com a possible mesura es proposa repartir l’Iva, com ja es fa en altres llocs.
Es valora positivament fer una festa de Carnestoltes per dinamitzar el menjador.
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6. Estatuts

Ja estan presentats al registre.

7. Precs i preguntes

Aquest any, per la Festa de Sant Hilari, no es va poder fer la xocolatada, perque no podia anar ningú de la Junta. De totes ma-
neres, es va participar amb el xocolata en barra que ha agradat igualment.
Quan finalitzi el carnestoltes es començarà amb la preparació de Sant Jordi.

La secretaria en funcions aixeca la sessió, i n’estén aquesta acta.

Signatura        Signatura

La Secretària        La presidenta     
 
    
Elisenda Mora                                Meritxell Humbert


