MEMÒRIA ANUAL 2015-16



Juny-Setembre
Hi ha un total de 119 pagaments de les famílies que ingressen a la compte bancari en concepte de
MATERIAL + AMPA, 116 quotes de 115 euros i 3 quotes de 90 euros (2n germà), que fan un total de
13.610,00 euros.



Setembre
- Devolució de 3 quotes de MATERIAL + AMPA a les famílies que marxen de l’Institut.
- Durant el mes de Setembre es realitza els carnets de socis de l’AMPA i són lliurats a les famílies a la
primera reunió realitzada a l’Institut.
- Es realitza la comanda dels llibres d’Anglès (95 llibres).
- Es realitza la comanda i pagament dels llibres de Xinès (21 llibres).
Octubre
- Es realitza la comanda de 1 llibre d’Anglès.
- Es realitza transferència a l’Institut del MATERIAL de les famílies de 116 alumnes.
- Hi ha 1 pagament d’una quota de MATERIAL + AMPA.
- Es realitza la compra de les taquilles (4 mòduls de 9 portes c/u), total 36 portes.
- Es lloguen 34 taquilles.
- Es compren diversos llibres de lectura de Xinès (Aportació de l’AMPA a l’Institut).
- Es compren pilotes per l’Institut (1 de Basket de noi, 1 de Basket de noia, 1 de Futbol Sala i 1 de Futbol
Camp) (Aportació de l’AMPA a l’Institut).





Novembre
- Es realitza el pagament de la quota de soci de FaPaC.
- Hi ha 1 pagament d’una quota de MATERIAL + AMPA.
- Es realitza la compra de un armari i material d’oficina pel l’AMPA.



Desembre
- Es comunica per e-mail a les famílies els establiments on fan descompte amb el carnet de soci de
l’AMPA, també es penja a la pagina web de l’Institut.
- Es compren i es lliuren samarretes d’esportives taronges amb el logotip de l’Institut (127 unitats).
- Es realitza transferència a l’Institut de MATERIAL de les famílies de 2,5 alumnes.
- Es realitza el pagament de part dels llibres d’Anglès (90 llibres).



Gener
- Es lliura 4 samarretes extres que demanen diversos alumenes.
- Hi ha 1 pagament d’una quota de MATERIAL + AMPA.



Febrer
- Es compra una cafetera per l’AMPA marca DOLCE GUSTO.
- MCL empresa distribuïdora de llibres realitza una petita aportació a l’AMPA.



Abril
- Es realitza tallers solidaris. POLSERES CANDELA. Es recol·lecta 860,92 euros que van ser ingressats al
compte d’investigació de St. Joan de Déu.
- Es realitza el pagament de la resta dels llibres d’Anglès (5 llibres) i dels diccionaris demanats per
l’Institut. (44,09 euros)
- Parada de venda de roses i llibres pel dia de Sant Jordi.



Maig
- Hi ha 1 pagament d’una quota de MATERIAL (2n germà).



Juny
- Devolució fiança taquilles. Setmana del 13 al 17 de Juny.
- Pagament dels llibres de Sant Jordi.

CURS 2015-2016 (Total 129 alumnes)



Total alumnes de 1r:
89 alumnes
o No han pagat la quota soci: 6 alumnes.
Total alumnes de 2n:
40 alumnes
o No han pagat la quota soci: 2 alumnes.

