Tasques realitzades durant el curs 2017-2018
OFICIALITAT
-Regularització dels comptes amb Hisenda.
-Regularització del registre d’entitats al Departament de Justícia.
-Contractació d’una empresa per al compliment de la LOPD.
-Obtenció del certificat digital per a les comunicacions amb Hisenda.
-Modificació dels estatuts de l’AMPA per a passar a denominar-se AFA.
*Altres:
-Realització d’un informe d’estat dels lavabos i vestuaris del centre.
Comunicacions amb la direcció del centre, l’ajuntament de Montgat i el Servei
Territorial d’Ensenyament al Maresme i Vallès Oriental per presentar la situació
de necessitat urgent d’actuació. És previst que es realitzin obres de reparació i
millora durant l’estiu del 2018.
PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS INSTITUCIONALS
-Consell Escolar Municipal.
-Grups motors aprovats al Pla d'Acció Educativa 2018-2020. ( amb la proposta
de treball :Xarxa d’Orientació Educativa i Laboral).
-Jornades de formació per a entitats organitzades per l’Ajuntament de Montgat.
*Altres
-Realització del projecte educatiu per a la sol·licitud de subvenció atorgada per
l’Ajuntament de Montgat.
-Memòria econòmica associada al projecte educatiu per justificar les despeses
de la subvenció de 4400€ atorgada per l’Ajuntament de Montgat.
ORGANITZACIÓ I COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS
-Organització de l’activitat extraescolar d’anglès.
-Col·laboració amb la cursa Save the Children amb aigua i fruita pels
participants.
-Organització de la xerrada del Sr. Adam Codina ex-alumne del Thalassa per
explicar la seva experiència i la publicació del seu llibre "El misterio de la
montaña".
-Subvenció del Taller Literari Cor de Lletra per la festivitat de Sant Jordi.

COL·LABORACIÓ ECONÒMICA
-Contracció d’ un mediador per l’estona de pati a través de l’empresa SAFIS.
-Col·laboració econòmica amb la festa final de curs de 4t d’ESO.
-Col·laboració econòmica amb la festa final de curs de 2n de Batxillerat.
-Col·laboració econòmica amb l’activitat Agility dintre del projecte comunitari
Montgoscat dels alumnes de 3º ESO.
-Col.laboració económica pels alumnes que van formar part del grup que va
participar a la final de Young Business Talent.
ADQUISICIÓ DE MATERIAL PEL CENTRE
- 5 sistemes de projecció LED+audio per a renovar equips de l’institut i
solventar els problemas de visibilitat.
- 18 ordinadors per a renovar una aula d’informàtica obsoleta.
- 72 taquilles amb pany per contrasenya per a l’alumnat, amb l’objectiu de
retirar definitivament totes les taquilles antigues amb clau.

El que no hem aconseguit
- Incrementar la participació de les famílies.
- Millorar la comunicació amb el centre.
- Millorar la comunicació amb les famílies.
- Fer ús de la pàgina web de l’associació.
- Organitzar més activitats extraescolars planificades.
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