Acta número 58: 13 De Juny del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 58
Data: 13/06/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.

Cristina Bofill
Cristina Bota
Susanna Moner
Cristina Màrquez
Laura Graupera

2.
4.
6.
8.
10.

Carles Bou
Lidia Moreno
Marta Dilmé
Anna Iglesias

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.

Anna Masó
Dolors Delgado
David Poblete
Sílvia Fernàndez

2. Regina
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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______________________
(segell de l’AMPA)
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2. Estat de les comissions:
De la comissió de menjador comenten que s`han reunit amb l’ajuntament i en Ramon
per veure a on es poden fer millores. Es decideix que es pintaran les potes de les taules
del menjador de color gris( a càrrec de l’ajuntament) i que a la vegada es posaràn noves
la part de sobre la taula en fusta de color faig, serien 28 en total( a càrrec de l’ampa). Es
comenta que els colors dels vinils que es volien posar al menjador eren massa extremats
i que miraràn que tinguin uns colors més relaxants (tipu pastels...).
Es proposa també posar penjadors a la paret del menjador per poder penjar-hi les
jaquetes i també pintar les parets.
Es comenta que hi hauria d’haver més neteja als lavabos (sobretot els del pati) i que
hem de solucionar aquest problema, que en aquest cas se’n hauria de fer càrrec o bé
l’ajuntament o Capgir, aixó s’ha de confirmar.
De la comissió de piscina, aquest any canviaràn les incripcions, que seràn del juny al 31
de juliol.
La gent haurà de posar els trimestres que i voldràn anar. Al setembre es tornaràn obrir
només per els de P3.
A la pàgina web sortirà tota l’informació de piscina, on hi hauràn 2 opcions d’horaris .
Aquest any si no es paga la quota , a la segona mensualitat se li anularà l’extraescolar
de piscina.
De la comissió de llibres s’informa que els llibres per el proper curs escolar es vendràn
a partir del 28 de juliol fins al 17 de setembre.
Es comenta que hi ha gent que no poden pagar els extraescolars. Des de l’ampa es vol
ajudar a aquesta gent. A la propera reunió s’haurà de parlar dels diners que l’ampa
destinarà a aquestes ajudes. Aquestes ajudes es donaràn a través del servei social que
decidirà quin tant per cent es pot donar a cada familia que o necessiti.
El procés per rebre ajudes serà:
Si la familia acudeix a l’ampa expressant que no pot fer front a la despesa, aquesta es
derivarà a SBAS Bescanó(serveis socials) que valoraràn la situació socio-econòmica i
emetrant informe cap a l’associació determinant l’accés o no a la bonificació.
Les extraescolars que es podrien finançar serien:
Educació primària: rítmica, educació emocional, zumba, creativitat i expressió, teatre,
taekondo.
Educació infantil: ioga, educació emocional, rítmica, dansa, plàstica, creativitat i
expressió.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns 26 de Setembre a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:00 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)

