Acta número 63. 15 de Febrer del 2017

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 63
Data: 15/02/2017
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.

Cristina Capel
Neus Coll
Susanna Moner
Lidia Vidal
Laura Graupera
Isa Serrano
Lidia Moreno

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

Regina Sureda
Gemma LLach
Marta Dilmé
Jordi Gras
Alexandra D.
Helena T.

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

Marta Ros
Cristina Bota
David Poblete
Neus Màrquez
Anna Martos

2. Jordi Moner
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)

Acta número 63. 15 de Febrer del 2017

2.

Estat de les comissions:
Comissió de menjador: Es diu que la dietista sempre deixa que la comissió de menjador
fassi suggeriments. Es van revisar els menus desde la generalitat i estan debatent en que es
podría millorar. Es proposa per el proper inici de curs reunió oberta a tots els pares i els de
capgir per aclarir dubtes i poder parlar dels menús. Una mare pregunta a veure si es podrí
especificar la fruita que es, el dia que tenen fruita.
Hi ha pares que demanen el servei d’acollida de 2.30h a 3h, i mirarem que es pugui fer. Es
parlarà amb totoci per veure si ho poden oferir.
El 210i 22 de febrer hi ha apuntades 17 familíes a portes obertes. I el 28 de febrer i 1 de
març hi ha 9 persones apuntades per les portes obertes de primària.
Ens preguntem si seria necessari la signatura digital per fer tràmits amb el Consell
Comarcal.
Una mare comenta que hi ha una empresa a salt que es diu Via Ludica , que potser ens
poden proposar extraescolars. Diem de fer neteja al local de l’ampa i mirar de tenir un
armari amb clau pels documents.
Comissió de llibres: Es comenta que es van reunir amb la noia del abacus, perquè li lliurés
el taló, que ja està ingressat, de 805.93 euros que ens tornen de ràpel.
Per el proper any vol saber si es farà com aquest any (llibreria bescano i abacus)i diem que
sí. Ja que abacus no sabia que hi havia un altre punt de venta, i se’ls hi ha quedat forçes
llibres en estoc. Diem de enviar-lis una carta disculpant-nos.
Punts que hem de tenir en compte si comprem a abacus:
20% de descompte amb els llibres obligatòris i l’ampa rep un 2% de ràpel
5% de descompte amb els llibres no obligatoris i l’ampa rep un 15%de ràpel
Comissió de festes: El 31 de març a les 3h ja es començarà a preparar la festa de la
primavera, es farà festa de l’aigua pallassos, tallers i jocs de fusta, xocolatada amb
melindros, demanaran ajuda i col.laboració dels pares i mares.
Es comenta que el tema de jocs al terra de davant de l’escola està pendent d’aprovar per el
consell escolar i llavors l’ajuntament ja o tirarà endavant.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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3-Torn obert de paraula
Una mare de P3 comenta si es podria fer la visita de portes obertes abans de l’incripció, a
poder ser el febrer.

Pròxima reunió de l’AMPA: 14 de Març 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)

