Acta número 55: 18 d’abril del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 55
Data: 18/04/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

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

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

Carles Bou

2.
4.
6.
8.

Marta Dilmé
Fina Serrano
Sandra Agea
Iago Robles

Regina
Neus Màrquez
Dolors Delgado
Mar
David Massegur
Míriam Romero

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.

Laura
Cristina Capel
David Poblete
Anna Masó

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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______________________
(segell de l’AMPA)
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2. Estat de les comissions:
De comissió de llibres es comenta que tenim ingressat l’import de rappel que ens torna
abacus per haber comprat llibres amb ells. Degut a que va anar tant bé la compra de
llibres a l’abacus, es decideix que aquest any també ho farem així. L’agenda també ens
la proporcionarà abacus, perquè ens l’han defensat molt bé i l’experiència amb ells ha
estat molt positiva.
Però podeu adquirir els llibres a qualsevol altre llibreria, també a la del poble.
De la comissió de lleure es comenta que tenim dos trams de visita oberts a la Fageda,
que s’aniràn emplenant per ordre d’inscripció.
D’extraescolars s’ha fet una enquesta que oferia a la vegada 8 activitats noves, i aquestes
han tingut molt de d’èxit. Es farà una valoració de les enquestes perquè la gent sàpiga
del que hi ha hagut més interés. Es molt important que la gent vingui a la jornada de
portes obertes d’extraescolars que es fa a l’escola cada any. Allà tothom es podrà
informar del període d’inscripció que es farà a través dels proveïdors directament i no
com abans que es feia a través d’ampa. Les places aniràn per riguròs ordre d’inscripció.
La gent es podrà informar i tenir tota l’informació de cada extraescolar a través de la
web de l’ampa.
Megacentre es una empresa que ens oferirà un ventall d’activitats d’extraescolars amb
una persona que ho coordinarà tot. Comentem que altres entitats esportives del poble
també hi podràn col.laborar.
Comissió de Festes comenta que s’ha demanat els nens i nenas d’infantil que fessin un
llistat dels jocs i activitats que els hi agradaria més. Hi ha previst fer una tècnica de
dinàmica en equip que s’anomena Phillips 66. Per St. Jordi hi ha full de participació de
sopa de lletres, mots encreuats i trobar les diferències. Es farà sorteig i 3 premis pels
escollits. I després demostració i xou del club patinatge Bescanó.
3. Torn obert de paraula:
Hi ha una classe que volen saber si aquesta escola té previst fer l’horari intensiu de 8 a
3h. de cares al curs vinent i es comenta que per ara no tenim cap notícia al respecte.

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

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:35 h. del mateix dia, de la qual
com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

3

______________________
(segell de l’AMPA)

