E-mail: montgrosampa@gmail.com

Assemblea de l’AFA de l'INS Montgròs

Data: 14 d’octubre de 2019, a les 18 h.
Hi assisteixen: Aurora Arenas, Sara Fernández, Eva Pascual, Ana Carrasco, Montse
Bordallo, Mónica Martínez, Daniela, Mònica López, Pilar i Patrícia Sempere
Ordre del dia:
1.- Aprovació de l’acta anterior.
2.- Presentació de la memòria econòmica 2018-19 i pressupost 2020
3.- No continuïtat del president de l’AMPA i futures eleccions.
4.- Reunió Consell Escolar
5.- Activitats de l’Associació Esportiva

Desenvolupament de la sessió:
1.- S’aprova l’acta anterior.
2.- S’aprova la memòria econòmica i el pressupost de l’any 2020.
3.- Es comenta que donat que el President de l’AFA ha dimitit les properes eleccions
estan previstes el mes d’abril de 2020.
4.- Consell escolar: es comenten les comissions que l’Institut ha impulsat per aquest curs
i els presents ens anem distribuint en les que considerem, són mixtes: professorat i
pares/mares.

COMISSIONS DEL PROFESSORAT I PARES I MARES 2019 - 2020
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Comissió Verda: Aurora Arenas
Dia Diversitat: Montse
Carnestoltes: Sara
Igualtat gènere: Anna
Calma i festa: Montse
Ús dels mòbils: Mònica M. i S. Patricia Sempere
Concursos matemàtics: Sara Hernandez
Graduació 4rt: Pilar i Cristina
Graduació 2n Batxillerat: Eva
Gamificació: Daniela

E-mail: montgrosampa@gmail.com

5.- L’AEE de l’INS Montgròs oferirà durant el curs 2019-20 activitats esportives i culturals
per tot l’alumnat de l’ESO i Batxillerat del poble. Les activitats es faran al mateix institut i
als equipaments municipals. S’ofereix un ampli ventall d’activitats a un preu econòmic. El
professor referent és en Jordi Caelles i el monitor contractat és en Daniel Moya, també
comptem amb diversos voluntaris/àries.
A partir del 21 d’octubre’19 tots els alumnes que vulguin podran provar les activitats que
desitgin, aviat sortirà el díptic informatiu (es pujarà al facebook i al Tookapp). A partir del
8 de novembre’19 tothom qui vulgui continuar a les activitats s’haurà d’inscriure i realitzar
el pagament següent: 95€/any per a realitzar les activitats que vulgui. S’ha d’afegir al
preu de l’activitat 40€ pels qui vulguin competir al Consell Esportiu Garraf (inclou:
samarreta de joc, monitor de partit i despeses d’inscripció a la competició corresponent).
Sense més temes a tractar, s’acaba la reunió a les 19’15h.

