
Tasques realitzades durant el curs 2018-2019

OFICIALITAT

-Regularització del registre d’entitats municipals de l’Ajuntament de Montgat.
-Regularització del cens a Hisenda (canvi de domicili fiscal)

*Altres:

-Realització d’un nou  informe a Serveis Territorials per reclamar la finalització
de  les  obres  realitzades  als  lavabos  (que  es  van  iniciar  l’estiu  de  2018)  i
reclamar la reforma dels vestuaris i una nova caldera.

PARTICIPACIÓ EN ÒRGANS INSTITUCIONALS

-Consell Escolar Municipal.
-Participació  en  el  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 4233,54€ atorgada per l’Ajuntament de Montgat.
-Realització del projecte educatiu per a la sol·licitud de subvenció atorgada per
l’Ajuntament de Tiana de 700 euros.

ORGANITZACIÓ I COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS

-Organització de la xerrada oferta per la Diputació de Barcelona . “Trastorns
Adició a les TICS”.
-Organització  xerrada   informativa  cursos  d’estiu  a  Irlanda  per  l’empresa
Richmond Language Centre.



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  i  2n  de
batxillerat (aquest any s’ha arribat a l’acord per evitar desigualtats segons les
ratis fer una aportació de 20 euros per alumne).
-Col·laboració econòmica amb l’activitat  Agility  dintre  del  projecte comunitari
Montgoscat dels alumnes de 3º ESO amb el pagament de l’autocar per realitzar
els desplaçaments.
-Aprovació de col·laboració econòmica de 50 euros pels alumnes que participin
en concursos que requereixin desplaçament a una altre ciutat.

ADQUISICIÓ DE MATERIAL PEL CENTRE

-compra de dues taules de ping-pong al pati.
-compra  d’un  mòdul  de  12  taquilles  per  poder  cobrir  l’elevada  demanda
d’aquest any.
-compra de llibres de diferents departaments segons demanda dels professors
per l’import de 1184 euros.
-compra de 4 contenidors de reciclatge (2 blaus i 2 grocs).
-compra i instal·lació de pancarta de felicitació 100% aprovats selectivitat.

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.


