Acta número 53: 17 de febrer del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 53
Data: 17/02/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Carles Bou
Cristina Bota
Susanna Moner
Sílvia Sancho
Cristina Màrquez
Cristina Bofill

2.
4.
6.
8.
10.
12.

David Massegur

Regina
Jordi Gras
Dolors Delgado

Laura Graupera
Iago Robles

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.

Neus Màrquez
Cristina Capel
David Poblete
Anna Masó

2. Marta Dilmé
4. Fina Serrano
6. Cristina Capel
8.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta
2. Estat de les comissions
3. Casal de setmana Santa
4. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió. Acords.

1. Aprovació de l'última acta.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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S'aprova l’acte anterior sense cap esmena.
2. Estat de les comissions:
Es comenta que la xerrada sobre l’assetjament escolar en pagarà la meitat l’escola i
l’altre meitat l’Ampa. Normalment la subvencionava la generalitat però aquesta vegada
no. Tindrà lloc el dimecres 24 de febrer a les 20h. a la biblioteca de l’escola.
També es comenta que el dia 10 de març a les 16.30h. hi haurà una tertúlia a la
biblioteca de l’escola on intervendrá el director, per explicar-nos quines mesures
preventives s’adopten, quins són els protocols i com s’actua a l’escola. Aquí tots podrem
preguntar tots els dubtes i qüestions que tinguem sobre aquest tema.
Per altre banda s’informa d’un taller de Mindfulnes que tindrà lloc el dilluns 22 de
febrer a les 18h. a la biblioteca de l’escola. Per la gent que no hi hagi pogut assistir us
passo info: www.mindfulnessaccion.com. El seu lema es: “Latenció plena és el camí
més directe cap a la llibertat”
S’explica que la junta directiva de l’Ampa es va reunir amb la Fapac. Que ens va fer una
enquesta sobre la nostra escola. També es va parlar de que la gent pogués pagar una
assegurança. La idea seria pagar un plus de més de la qüota de soci de l’ampa. Es
comenta l’intenció de que totes les extraescolars es facin amb una empresa exterior .
Sobre el tema de menjador, es comenta que si hi ha pares que es queixen del menjar o
tenen dubtes. Que poden anar a menjar sense avisar amb uns vals que els hi donaràn les
de comissió de menjador. Els de capgir els hi sembla bé la idea. Es podràn fer 2 visites
al mes.

3. Casal de Setmana Santa:
Fent una ullada al casal de setmana Santa de l’any passat es diu que hi va haver-hi molt
pocs apuntats. Creiem que pot ser degut a que els preus són un xic massa cars.
Es comenta que es vol fer Zumba a part i diem que el millor seria que o incluisin al preu
i a l’activitat. Comentem que estaria bé que poguessin millorar el preus i potser aixó
beneficiaria ambdues parts.
4. Torn obert de paraula:
S’ha fet reunió del consell escolar i una de les preocupacions és que l’escola cada
vegada es més petita per el volum d’alumnes que hi ha. Es diu que hi ha previst fer en
breu un altre barracó a infantil degut a que tots els cursos són de tres lineas. Diuen que
s’ha parlat al consell escolar tema deures.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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També comentem que a la propera tertúlia li hem proposat el Director que ens vingui a
fer una xerrada sobre com tracten els casos d’assetjament a l’escola i per poder
intervenir tots els assitents fent les preguntes que més ens preocupin. Es proposa de que
l’ampa fagi una xerrada per tots els pares que tinguin mainada a P5. Per poder informarlos del canvi que es trobaràn a primer, amb l’ajuda i l’experiència de pares de primer de
primària. Es diu que ens agradaria que en aquesta reunió informativa i pogués assistir
un professor de primer per poder-nos informar bé.
Tema llibres, es comenta que la llibreria de Bescanó també tindria la possibilitat de
vendrens els llibres, però degut a la bona experiència de l’any passat amb Abacus, on
no van haber-hi esperes ni complicacions, es decideix que aquest any també es farà a
través de l’Abacus.

Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns 14 de Març a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:20 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)

