Acta número 54: 14 de Març del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 54
Data: 14/03/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Silvia Fernàndez
Cristina Capel
Susanna Moner
Sílvia Sancho
Cristina Màrquez
Lidia Moreno
Cristina Bofill

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.

Dani Talavera
Regina
Neus Màrquez
Dolors Delgado
Laura Graupera
Anna Iglesias

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.

Dolors Delgado
Cristina Bota
David Poblete
Anna Masó

2. Marta Dilmé
4. Fina Serrano
6. Sandra Agea
8.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta
2. Estat de les comissions
3. 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 President

_________________
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2. Estat de les comissions:
Es comenta que l’ampa ja té facebook. Hi es diu que el proper curs quan la gent faci
l’incripció a l’ampa es demanarà que la gent firmi l’autorització per poder publicar-hi
fotos sense cap perjudici i així tenir cobert el tema de protecció de dades. De part de tots
els delegats demanenm a tots els pares i mares de l’escola que si tenen una cosa per
publicar al facebook que sigui interessant que o facin saber a la Cristina Capel,
responsable d’aquest tema.
De la comissió de piscina es comenta que la piscina de salt ens donen un cupo de places
per la nostra escola, i que pot ser que no tothom pugui tenir plaça d’extraescolar de
piscina. Diem que aixó de que són places limitades o farem saber a través dels folletons
informatius. Es proposa obrir matricula de piscina el mes de Juny.
Sobre els cursos de robòtica que ens agradaria que fessin a la nostra escola. Es comenta
que possiblement algú de la Politècnica ens pugui fer una xerrada sobre el tema.
De la comissió de llibres ens comenten que tenim un rappel d’uns 800 euros que ens
torna Abacus al final de l’any , per haber fet la compra amb ells.
Una nota de part de Abacus es que sobretot tothom tingui cura dels llibres que commpra
fins que no saben segur que son els seus. Pel fet que a vegades els hi ha retornat llibres
que no corresponien en mal estat. Estar per confirmar, de mirar de fer l’agenda aquest
any amb un altre proveïdor que ens ofereix millor preu.
De la comissió de Sortides ens comenten que l’any passat no es va gastar tot el
pressupost que es tenia previst, per tant aquest any el podem fer servir.
S’ha votat per majoria absoluta La Fageda d’en Jordà, i també es vota dia , que es el 8 de
maig.
Comissió de menjador comenta que les visites al menjador dels pares i mares que ho van
demanar ha estat molt positiva, tothom ha quedat molt content, del tema vals, per ara
només hi ha una família que ho farà servir. També es comenta que s’han reunit amb la
nutricionista i la cuinera per fer alguns canvis en el menú. El menjar es casolà i fet a la
cuina per les nostres cuineres.

3. Torn obert de paraula:
Sobre la tertúlia sobre l’assetjament es comenta que en definitiva s’ha de seguir un
protocol que hi ha establert. Hi que les properes tertúlies es faran al pati d’infantil, i així
els pares podran estar amb els seus fills. Es diu que l’any vinent volem que es faci la
castanyada.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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Es comenta que les professores d’infantil agraeixen molt la nova cuineta que s’ha fet al
pati. També es diu que es vol obrir una nova comissió nens amb veu. Per que siguin ells
els que decideixin la festa de final de curs .

Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns 18 de Abril a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:55 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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