Acta número 64: 14 de Març del 2017

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 64
Data: 14/03/2017
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.

Cristina Capel
Neus Coll
Susanna Moner
Neus Marquez
Laura Graupera
Isa Serrano
Lidia Moreno
Anna Martos

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

Regina Sureda
Gemma LLach
Marta Dilmé
Jordi Gras
Alexandra D.
Helena Tor
Jordi Moner
MªMar Sanchez

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

Marta Ros
Cristina Bota
David Poblete
Lidia Vidal

2. Dolors Morales
4. Fina Serrano
6. Sandra Agea
8. Cristina Puig
10. Alexis

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:
Comissió de llibres: es diu que es van comprar 150 lots de llibres a la llibreria de bescanó, i
que tenim una oferta de agendes que ens la estudiarem. La Fapac diu que els tinguem en
compte per qualsevol consulta que tinguem.
Comissió de menjador: Es diu que tenen pendent una reunió amb la nutricionista i tot oci
pel tema dels menús. Perquè va haber un problema el dia que es va fer la temàtica del
menjar típic català, hi havia cargols i molts dels nens no els hi agradava, es diu que es
miraràn de fer temàtiques que puguin interessar a tots. Es comenta que el xibarri que hi ha al
menjador es terrible i que es vol tornar a proposar lo del semàfor per tal de que hi hagi més
silenci i ordre. Comissió de menjador faràn una reunió per tots els pare i mares al inici del
proper curs. Es diu que si els proveïdors del poble no poden suministrar els productes de
proximitat, s’haurà de contractar a fora.
Hi ha families interessades a fer acollida al migdia, abans que entrin a les 3 a l’escola. Ho
hem sol.licitat a tot oci i ens diuen que si hi ha un minim de 8 families interassades es farà.
Farem un sondeig per veure el resultat. Tot oci diu que els lavabos del pati els haurà de
netejar el Conserge abans d’anar a dinar. La font del pati ja s’ha arreclat.
Comissió Extraescolars:
Es comenta que ja s’ha rebut el certificat de penals de tots els proveïdors.
Comissió de festes:
Estan molt contents amb la col.laboració dels pares per la preparació de la festa de la
primavera. Diuen que per la festa de final de curs que serà el 17 de juny es necessitarà
demanar permis per fer la festa de l’aigua al carrer de davant de l’escola, hi que hi hauràn 2
inflables per el vespre , mentres es fa el sopar.
3-Torn obert de paraula
Una mare de 4Rt pregunta perquè la porta de l’escola està sempre oberta, referint que es pot
entrar passant la mà per les barres de la porta.

Pròxima reunió de l’AMPA: 26 d’abril a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 22:20h. 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)
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El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

3

______________________
(segell de l’AMPA)

