Acta número 57: 18 De Maig del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 57
Data: 18/05/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Sandra Agea
Cristina Bota
Susanna Moner
Sílvia Sancho
Cristina Màrquez
Cristina Capel
Cristina Bofill
Lidia Moreno

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.

Carles Bou
Dani
Neus Màrquez
Anna Masó
Marta
David Massegur
Iago Robles

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.

Laura
Dolors Delgado
David Poblete
Sílvia Fernàndez

2. Regina
4. Fina Serrano
6. Anna Iglesias
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:
S’explica que el dilluns 23 hi haurà jornada de portes obertes d’extraescolars a l’escola.
S’obriran inscripcions del 26 de juny al 5 de setembre a través de les empreses externes
que se’n cuidaran de tot el tema. Per tant qualsevol dubte la gent haurà de dirigir-se
directament amb el proveïdor o extraescolar que ells vulguin. Hi haurà una empresa que
es diu mecacentre que portarà forces extraescolars. Ens informen que rítmica acabarà el
20 de maig i que de cara al curs vinent tindrem una nova professora de rítmica.
Menjador comenten que tenen uns diners per gastar-se en millores del menjador o
escola. Es fa votació per posar uns vinils al menjador i pintar les potes de les taules, per
fer-ho més alegre i s’aprova per majoria absoluta. Altres propostes serien posar tovallons
de colors, també dues cousconeras (per fer couscous o verdures al vapor).
Es diu que els lavabos de primària estan molt bruts i que també es podria col.laborar
amb aixó. Es comenta que Tot Oci i Capgir, invertiran amb una taula per mantenir els
plats calents.
Hi ha petites queixes de que el dia de temàtica Americana els més petits no van poder
gaudir del menjar i que se’ls hi feia difícil. El dia de temàtica Italiana que hi havien
massa hidrats de carboni.
Comissió de comunicació ens informen que hi haurà tota l’informació de menús a la
web de l’ampa. I que per qualsevol queixa que la gent es dirigeixi a :
menjador@ampabescano.cat
Festa final de curs serà el 18 de Juny, es proposa fer a les 16.30h. una gimcama i jocs
infantils a càrrec de Jordi Bosch i on hi podràn participar alumnes des de 1r fins a 6é,
amb un timeline, fútbol, basquet, karaoke i a les 17.30h. berenar per a tots els nens i
nenas de l’escola organitzat pels alumnes de 5é.
A les 19h. es farà concurs de curtsmetratges. A les 20h. repartiment de cadires a 1 euro
cada una a càrrec dels alumnes de 5è.
A les 8.30h. hi haurà sopar tipus gala dels oscar amb catifa vermella, es farà Zumba i
haurà un Dj. Anna Bartoli que ens amenitzarà la festa. Els tiquets del sopar els podrem
comprar a la Carnisseria Can Josep, Fleca Can Ferran i Llibreria FF.
3. Torn obert de paraula:
Acordem data de la xerrada que ens farà la ponent Neus Baches el 25 de Maig i es
comenta que vol que la gent vingui amb preguntes, que sigui debat, diàleg, i que ens fem
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

2

______________________
(segell de l’AMPA)

Acta número 57: 18 De Maig del 2016

el plantejament de quina escola tenim i quina escola volem. I també vol que i assisteixin
els mestres, director, per tant es diu que cada delegat convidi al seu professor a la
xerrada.
Es fa votació i es decideix per majoria absoluta que l’assemblea extraordinària es faci el
27 de Maig.

Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns 13 de Juny a les 20.30 hores.

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

_________________
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