Acta núm.73
Data: 26 d'abrilde 2018
Lloc: LocalAMPA

ACTA DE REUNIO AMPA
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Horari: 20.30h
ORDE DEL DIA

2-

Temes Benerals a comentar per la junta
Estat de les comissions

3-

Torn obert de paraules

1-

DESENVOLUPAMENT DE LA SES§Ió IACORDS PRESOS
1- Temes generals a comentar per la junta
La presidenta planteja el tema de la quota AMPA. L'any passat es va passar la informació per
pagar al mes de maig i no va funcionar. Es proposa pagar primer el material i al mes de

setembre passar informació per pagament de la quota de l'ampa. D'aquesta manera no hi ha
problema per controlar els ingressos ja que hi haurá els ingressos de 15€ exactes per família.
Es planteja fer un carnet de l'ampa, peró es valora que no val la pena, ja que els beneficis de
ser de l'ampa no són tants com per tenir carnet.
Es vota si s'aplaca el oagament de la quota al mes de setembre/octubre: per unanimitat surt
que Sl.
2 - Estat de les comissions
COMISSIó DE LLIBRES:

Agenda: aquest any es fará amb Hiperescola. No hi ha problema per personalitzar-la amb un
dibuix a la portada. Preu de l'agenda: si són més de 300 surt a2,33€ (sense iva).
Es vota si només participen els nens de 3r a 6e o bé tota l'escola: surt que tots els cursos
podran participar.
Es posará una caixa a consergeria

i es repartiran papers mida agenda. Es proposa repartir la
setmana del 07 de maig els papers i donar uns 15 dies per retornar-lo. A la propera reunió
s'haurá d'escollir el millor.
Es vota si es dóna agenda a tots els nens independentment de si són socis o no de l'AMPA:
per unanimitat surt que Sl, per tant, s'entregará a tothom el primer dia de curs.
Aquesta setmana es mirará de contactar amb la llibreria de Bescanó, ja que han operat a la
propietária i necessitem confirmació de si podem comptar amb ella o no per Ia venda de
llibres. En cas que sigui que no, haurem de buscar una alternativa urgent, ja que no hi ha
massa temps de maniobra per les dates en qué estem,
COMISSIó DE FESTES:
Festa de la primavera: va anar bé, peró deslluida per la pluja. Hi va haver una queixa d'una
mare que les pintures que es fan servir per pintar les cares dels nens no són aptes per la cara.
Des de la comissió es confirma que sí que són aptes, de totes maneres, es recalca la necessitat
de tenir aquestes temes controlats per evitar possibles queixes/denúncies.
Pel que fa a les despeses, es van gastar 390€ amb els jocs de fusta, 44€ manualitats, L02€
menjar. Es van contractar monitors peró es comenta que eren una mica freds, van cobrar 20€
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ACTA DE REUNIÓ ATUPE
Escola Dr. Sobrequés Bescanó
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per 3hores. Es proposa pagar una mica més i buscar un nivell més alt. Total despesa de la
festa: 700€.

el 15 de juny, que és una data que es va aprovar per
unanimitat (veure acta de la reunió del dia 29/LL/2Otg núm. 69) i que per tant ja no es pot
moure, tot está encarregat {algunes delegades comenten que elles el divendres no podran
venir a ajudar i que preferien que es fes el dissabte). S'han llogat 4 inflables, futbolí humá,
taller de tatuatges i discomóbil. L'AMPA paga el tiquet del sopar als monitors. Aquest mes de
maig víndrá el responsable amb la Regina per mirar-se les instal.lacions i assegurar bé les
Festa final de curs: recordar que és

atraccions.
COMISSIó MENJADOR
S'está treballant molt per millor el menjador i reduir les queixes dels nens i nenes. Els
proveidors, Capgir i Totoci estan reaccionant molt bé a les demandes de l'AMPA. S'ha retirat
truita de patata precuinada, han retirat definitivament l'ensaladilla congelada i ara és natural,
ínformem a la comissió del tipus de fruita que mengen cada setmana. Novetat: es dóna pinya
natural. S'estan introduint aliments integrals (per exemple: pasta), s'ha aconseguit que els
nens al'lérgics puguin menjar patates fregides i no xips, s'han comprat bols i cullerots per
mantenir la temperatura del menjar, s'ajusten les racions pels nens segons les edats, s'ha
avisat a la cuineres que no poden sortir a fumar a fora amb la roba laboral. Tema pa: es
col.loca una panera amb 1 pa per a cada nen/a per tal que els/les nens/es no els toqui menjar
pa congelat.
Els menús els donen amb més antelació per poder-los compartir amb les diferents classes. Es
demana passar per whats a tota la classe els menús del mes.
Disposen ja d'una nova planxa i també de gerres noves {aquestes les ha pagat l'AMPA amb els
diners que es van guanyar de la loteria).
Es van fer 2 dies de jornada de portes obertes. Van venir només 5/6 pares per dia.ES planteja,
a finals d'any, decidir si cal fer jornada de portes obertes o no.
Des de l'inici de curs s'han utilitzat només 4 tlquets per poder venír a menjar amb els nens.
COM ISSIó EXTRAESCOLAR:

fará una presentació de les extraescolar el dia 25/05, coincidint amb la jornada de portes
obertes. Es col'locaran taules, música... es fará també enquesta de satisfacció.
Es

3- Torn obert de paraula
No hi ha temes a parlar

I sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 22.15h del mateix dia, de la qual,

com a secretária, estenc aquesta acta.
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Llista assisténcia
Reunió AMPA núm. 73 -2610412018

Nom

1.

Laura Graupera

2.

Pere Riembau

3.

Miriam Romero

4.

Cristina Masferrer

Firma

Curs

Presidenta
P5B

Vicepresident

l4c
Tresorera

Secretari a /
P3C

P3A

.y-

6.

lsa Serrano

7.

Alexandra Macias

P4B

8.

Laura Pol

P4C

9.

Marta Ros

P4C

10. David Poblete

P5A

11. Neus Coll

P5C

P4A

Anna Martos

1A

13. Mireia Sahuquillo

1B

14. NoemiSantos

/

P3B

5. Anna Guillaumet

12.

/

a

2A

" tr{tÜ,

15. Dolors Morales

28

16.6emma Llach

2C

17. Cristina Capel

3A

18. Marta Dilmé

3B

19. Helena Tor

4A

t,'
20. Regina Sureda

4B

21. Cristina Puig

5A

1)

22. Emma Ripalda

5B

23. Núria Quiñonez

5C

24. Mónica Tremoleda

5C

25. Sara Arias
25.

Maria Del
§anchez

27.

Jordi Moner
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,l)

Mar

6A

6B

6C

