Acta núm.?i
Data: 29 de novembre de 2A17
Lloc: LocalAMPA
Horari: 20.30h

ACTA DE R EUNIÓ AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

OTDE DEL DIA
L- Ten¡es ge*erals a corne*tar per ia junta
2 - §stat de les *or*issiens
3- Torn ehert *e pareula

DESENVOLUPAMENTDE LA§E§$Ó I ACORDS PRE§OS
1. Temes gensrals a comentar
La presidenta planteja fer les reunions a la tarda i contractar un monitor. Queda la proposta a

I'aire.
S'ha de fer reunió amb l'ajuntament, el director de l'escola ¡ AMPA. Quan I'alcalde ens proposi
una data es proposará a I'AMPA.
S'informa que s'han posat llums i boles de Nadal a l'arbre exterior de l'escola. L'Ajuntament
ha cedit a ajudar a penjar les boles. Ha costat L60€, rnolt econümic. Divendres es fa l'obertura
dels llums del poble itambé s'obriran els de l'arbre.
S'está promocionant el facebook, qualsevol tema que es vulgui publicar enviar-ho al grup de
whatsapp.
Es compraran dos armaris nous tancats amb clau per la sala on es reuneix I'AMPA. Es proposa
canviar taules perü es decídeix que es deixen les actuals.
Qué és pot fer el dia 21 de desembre ja que es dia no lectiu i dia laborable? S'ha parlat amb
Tot Oci i se'ls ha proposat contractar rnonitors, peró I'empresa ha dit que no. Es decideix
proposar a l'ajuntament de fer un casal aquest dia ja que l'ajuntament ja gestiona e! de Nadal.

1. Estat de les comissions
COMISSIó DE FESTES
La Castanya ha csstat 379€.
Es proposa fer dues festes rnés fins a final de curs, una a l'abril {quan ja hi hagi canvi d'hora}
FESTA DE LA PRIMAVERA, i una altra será la FE§TA D'AMPA DE FINAI DE CURS. La comissió
proposa fer un canvi i passar a fer aquesta festa en divendres en comptes del dissabte. Es fa
votació i per majoria absoluta es decideix que la festa será el DIVENDRES. Será a les 15 de
juny. A la festa hi haurá lnflables, jocs, musica i el sopar dels de 6é.
Com a novetat, s'ha parlat amb el grup excursionista de Bescanó, i s'ha decidit contractar
monitors d'aquest grup per tal qt^re puguin fer diferents tallers i així els voluntaris de I'AMPA i
pares i mares podran gaudir de la festa.

coMrs$Ó Prscrf{A
No hiha representant
coMrs$Ó sERvErs soc¡ALs
No hi ha novetats

COMIS$Ó MENJADOR
Es va fer reunió amb capgir itotoci. Va

Segell de l'AMPA
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ACTA DE REUNIO AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Horari:20.30h

tot molt correcte.

comenta que aquell dia hi havia
sopa i truíta de patates ítothom va poder repetir i no va faltar res. Aquest mes de desembre
hi tornará a anar. Es proposa fer un whatsapp per enviar a tots els delegats i que arribés a
tothom promocionant eltema dels tiquets, que es poden rentar dents...
La Noemí va anar a dinar i ho va veure

Es

Pendent dates de portes obertes i dates de [a sessió informativa.

coM ssrÓ ExrRAEscoLARs
r

No hi ha novetats.

2. Torn obert de paraula
Tema deco¡ació Nadal: es proposa fer servir la balla exterior de I'escela per decorar d'alguna
manera, es fa votació i surt majoria absoluta a favor. Es proposta que cada nen hi pengi un
tros de cartolina amb una frase, lletra, dibuix, el que es vulguí. Cristina Capel surt com a
voluntária per fer el cartell, que s'ha d'entregar com a máxirn el dia tltL. Les cartolines
seran de diferents colors en funcié del curs. S'aprofiten les cartolines que es tenen a I'AMPA
d'activitats passades. Es reparteixen les cartolines entre váries persones de I'AMFA per tal
que les tallin i hi ll§uin un tros de corda. El dirnarts dia 5 s'han de deixar totes dins aula de
l'AMPA per poder-les repartir la setmana següent entre els alumnes.

de la cantada de nadales del dia 19, de la idoneítat de fer-ho a l'horaride matins i no
a la tarda per tal que els pares i mares s'ho puguin combinar amb la feina. Es parla de
proposar un canvi a l'escola peró ja que ara és massa tarda i tenint en cornpte que aquest any
es fa per tornt es deeideix no fer res a l'espera de veure com funciona enguany
Es parla

S'acorda que la propera reunió de fAMPA es

decidiri

delgrup de whatssap.
I sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 22.00h del mateix dia, de la qual,
a través

com a secretária, estenc aquesta acta.

Cristiná Masferrer
Ls Secretorio

La Presidenta

Segell de l'AMPA
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[lista assisténcia
Reunió AMPA núm. 7 L - 29 / LL/20L7
Nom

Firma

Curs

Presidenta

t.

Laura Graupera

2.

Pere Riembau

3.

Miriam Romero

4.

Cristina Masferrer

5.

Anna Guillaumet

P3A

6.

lsa Serrano

P4A

7.

Alexandra Macias

P4B

8.

Laura Pol

P4C

9.

Marta Ros

P5B

Vicepresident

/4C
Tresorera

/)5--

Secretari a /
P3C

P4C
I l,

10. David Poblete

P5A

11. Neus Coll

P5C

II\II\

Anna Martos

1A

13. Mireia Sahuquillo

14. NoemiSantos

/

P3B

t

12.

/

1B

w

2A

/

15. Dolors Morales

28

16. Gemma Llac

2C

17. Cristina Capel

3A

18. Marta Dilme

3B

19. Helena Tor

44,

20. Regina Sureda

4B

{'w' tD

21. Cristina Puig

22. Emma Ripalda

5A

5B

\-z\\23. Núria Quiñonez

5C

24. Mónica Tremoleda

5C

25. Sara Arias

6A

26.

Maria Del
Sanchez

27.lordi Moner

Mar

6B

6C

