Acta número 61: 14 de novembre de 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 61
Data: 14/11/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Biblioteca de l'Escola
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Laura Graupera
5. Susanna Moner
7. Neus Màrquez
9. Neus Coll
11. Alexis
13. Lídia Moreno
15. Alexandra Domènech

2. Helena Tor
4. Cristina Márquez
6. Jordi Gras
8. Regina Sureda
10. Anna Martos
12. Cristina Puig
14. Marta Dilmé
16. Jordi Moner

S’han excusat d’assistir:
1. Sandra Agea
3. Neus Màrquez
5. David Poblete

2. Gemma Prieto
4. Fina Serrano
6. Cristina Bota

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta.
2. Estat de comissions
3. Serveis Socials
4. Torn obert de paraula
Desenvolupament de la sessió. Acords.

1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l’acte anterior sense cap esmena.
El/ La Secretàri/a:

El/La President /a

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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2. Estat de comissions
De les comissions no hi ha res dir, tot funciona correctament
3. Serveis Socials:
Ens reunim amb la Mar (ajuntament), la Isa i la Paula de serveis socials de Bescanó per
aclarir el tema que es va iniciar l’any passat per poder ajudar les famílies més necessitades.
Es diu que parlarem amb els proveïdors que realitzen els extraescolars a l’escola ja que en
aquest cas no tenen cap despesa de lloguer ni de consums. Els proveïdors son els que
haurien de pagar una part dels extraescolars dels nens que o necessitin. Aquestes famílies
hauran d’haver passat prèviament per serveis socials . Si algun pare ens ve a l’ampa o a
l’escola a demanar aquesta ajuda els hem de dirigir primer de tot a serveis socials.
Es parlarà aquest any per posar en marxa de cares a l’any vinent.

4. Torn obert de paraula:
Es diu que seria interessant poder fer un carnet per tots els que son socis de l’ampa.
Es vota com a vicepresidenta a Alexis Macias. Preguntem si hi ha algu interessat a
presentar-se al Consell escolar i sembla que hi ha bona resposta.
De Comissió de festes pregunten si es poden fer més festes i també demanen més
pressupost.

Pròxima reunió de l’AMPA: dimarts , 13 de desembre a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 21.50 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El/La President /a

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)

2

