Acta número 62: 13 de desembre del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 62
Data: 13/12/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Cristina Capel
Cristina Bota
Susanna Moner
Neus Màrquez
Laura Graupera
Isa Serrano

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

Regina Sureda
Gemma LLach
Marta Dilmé
Jordi Gras
Jordi Moner
Mªdel Mar Sanchez

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.
9.

Marta Ros
Neus Coll
David Poblete
Lidia Vidal
Helena Tor

2. Lidia Moreno
4. Fina Serrano
6. Sandra Agea
8. Cristina Puig
10.

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:
S’acaba de repartir la gent a comissions: Mªde Mar anirà a extraescolars i la Isa Serrano
anirà a comissió piscina. Es comenta que taekondo s’acaba a sisé i si seria possible
continuar.ho... es diu que es preguntarà a l’ajuntament si seria possible que els deixessin un
espai per poder dur a terme aquest extraescolar. Respecte al mateix tema es diu que
necessitem que ens fassin arribar un certificat d’antecedents penals per delictes sexuals.
Comissió de festes: Proposen canvis aquest any. Es diu que no es farà festa de sant jordi
tampoc carnestoltes ni sortida que organitza l’ampa. Es faràn 2 festes importants: 31 de
Març la festa benvinguda primavera i 17 de juny festa final de curs.
Posaràn una bústia per que tots els alumnes, pares i mares posin propostes i suggeriments
per les festes. Tenim un pressupost de 2000 euros per festes, mirarem per poder oferir
inflables i jocs de fusta.
Aquest any hi ha previst posar ben especificat els extraescolars amb preu soci i no soci. Es
demanarà que la gent fassi el pagament a l’ampa al Juny i així poder crear una base de dades
dels socis i no socis.
Demanem si l’escola pot reduir la despesa d’informacions en paper per així poder reciclar i
no tenir tanta despesa en folis.
Es comenta que hi ha llibres socialitzats que estan molt malmesos.
Comissió de menjador: es comenta que hi ha dos baixes de monitoratges i que aquest any i
han més nens que es queden a dinar i realment faltarien monitors.
Aquest any es torna a fer la jornada de portes obertes.Es farà arribar uns tiquets a les
families perquè puguin venir a visitar i menjar. Ens comenten que sobretot si algu té una
queixa important la fassi arribar a través de correu electrònic.
Els menús son revisats per una dietista que es regeix per la normativa de la generalitat.
Es diu que volem posar uns jocs pintats al terra i comprar jocs tamany gran perqué els nens i
nenas puguin jugar l’hora del pati.
Volem passar una circular informant a les families que tenim pagina web, facebook i un
correu a on es poden dirigir.
Demanarem la subvenció a l’ajuntament i també volem demanar-lis que s’encarreguin de la
neteja dels lavabos al migdia de 2/4 de1 a 2/4 de 2 perqué estan molts bruts .

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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Pròxima reunió de l’AMPA: dimecres 15 de Febrer a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, la Presidenta 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)

