Acta número 49: 14 d'octubre 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 49
Data: 14/10/2015
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Eugènia Pastor
5. Anna Masó
7. Mònica Costa
9. Carme Cabezas
11. Fina Serrano
13. Lídia Moreno
15. Mar Vega
17. Jordi Gras
19. Susanna Moner
21. Sandra Agea
23. Cristina Capel
25. Marta Dilmé
27. Neus Márquez

2. David Massegur
4. Cristina Márquez
6. Judith Frigolé
8. Regina Sureda
10. Dani Talavera
12. Eva Moreno
14. Regina Sureda
16. Manel Quesada
18. Dolors Delgado
20. Sílvia Sancho
22. Laura Graupera
24. Cristina Bota
26. Cristina Bofill
28. David Poblete

S’han excusat d’assistir:
1.

2.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Benvinguda i comiat de delegats.
3. Estat de les comissions.
4. Festa Ampa 2015.
5. Menjador: cadires i aire condicionat.
6. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

1

______________________
(segell de l’AMPA)
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S'aprova l'acta del mes de juny.
2. Benvinguda i comiat de delegats.
Els delegats sortints s'acomiaden i donem la benvinguda als delegats entrants d'aquest nou curs
2015-2016. Agraïm la feina feta pels delegats sortints durant tot el temps que hi han estat. Hi
ha canvi de delegats en els cursos següents: P3A, P3B, P3C, P4C, 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 4A, 4C
i 5C. Adjunto al final de l'acta la relació del nou llistat de delegats per a aquest curs.
També hi ha canvi de càrrecs de la Junta, de la vicepresidenta, del tresorer i la secretaria, que es
faran efectius el dia de l'Assemblea General.
S'explica com funciona l'Ampa, com funcionen les comissions i cada nou delegat es situa dins
d'una comissió on hi ha vacant per poder continuar la feina dels anteriors.
3. Estat de les comissions.
Es tornen a definir les comissions per aquest any 2015-2016. Les comissions seran: Piscina,
menjador, venda de llibres, extraescolars, financera, sortides/excursions, festes,
web/comunicació/fapac, afers socials i consell escolar. Cada comissió resumeix el que fa per
als nous delegats.
Hi ha una proposta de l'Eva M. per fer una extraescolar de robòtica. En la pròxima reunió es
començarà a treballar en les comissions.
Adjunto, al final de l'acta, un resum de les comissions per al curs actual i els delegats que
s'ocupen de cada una d'elles.
4. Festa Ampa 2015.
En Carles B ens fa un resum de la Festa d'aquest any. Va ser molt positiva i el pressupost va ser
molt inferior a altres festes. Va haver-hi un estalvi important. El concurs de curts de cinema va
ser un èxit que va agradar molt, es diu de continuar fent-lo en la festa d'aquest any.
5. Menjador: cadires i aire condicionat.
Aquesta comissió explica el tema del canvi de cadires malmeses del menjador per altres de
noves i que es farà un manteniment de les taules. També la instal.lació aquest estiu, aprofitant
el període de vacances, de l'aire condicionat al menjador, hi va haver una sèrie de problemes de
col.locació, es va posar en un lloc on no es podia posar, finalment es van arranjar, però això ha
fet que el cost s'hagi incrementat.
6. Torn obert de paraula.
La Mar V ens parla d'una proposta per la Marató de Tv3 de coordinar el casal d'avis de
Bescanó amb l'escola i amb l'Ampa, per fer conjuntament nens i nenes i avis i àvies una
llançada de globus amb motiu d'aquesta marató. Els avis acompanyarien els nens a llaçar el
globus i es podria explicar que és la diabetis. Se'n parlarà a la pròxima reunió.
Es queda en el dia de la pròxima reunió, el dia 17-11-15, on vindran el Sr. Ramon Ministral,
director de l'escola i la Sra. Teresa Prat, regidora d'educació de l'Ajuntament de Bescanó.
Queda per confirmar en la pròxima convocatòria.
També es decideix la data per a l'Assemblea General de l'Ampa, el dia 06-11-15, a les 19:30 en
primera convocatòria i a les 20 hores en segons convocatòria.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts, 17 de novembre a les 20 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:12 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)

