Acta núm.74
Data: 24 de maig de 2018
Lloc: LocalAMPA

ACTA DE REUNIÓ ETVIPN
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

Horari:20.30h
ORDE DEL DIA

1-

23-

Temes generals a comentar per la junta
Estat de les comissions
Torn obert de paraules

DESENVOLUPAMENT DE tA SESSIÓ I ACORDS PRESOS
1- Temes generals a comentar per la junta
No hi ha temes a comentar.
2 - Estat de les comissions

COMISSIó DE TLIBRES:
Es presenten tots els dibuixos fets pels nens/es de l'escola ¡ es vota quins són els 3 primers.
Aquest any hiha hagut molta participació, més de 50.
Per votació és escollit com a guanyador el dibuix de la Cloe Ramírez Ripalda de 1r A,
Com a segon i tercer hi ha el dibuix d'en Sergi Collgros Trujillo de 1rA i el de la Blanca Espejo
Soy de 2nC. Es penjará alfacebook i a la página web.
La responsable de la comissió explica el problema que hi ha hagut de comunicació amb en
Ramon i que ha provocat que infantil no hagi pogut participar. Hiva haver un error al moment
de comunicar a en Ramon a qui anava dirigit el concurs i quan se li va dir que si que havia
d'incloure infantil no es va acceptar la rectificació. Es comenta que de cares al próxim any es
deixará clar que aquest és un tema de I'AMPA i que no es poden fer canvis d'aquesta
tipologia.
COMISSIó DE FESTES:
Festa fi de cura: proposta horari inici 20.30h, hi haurá inflables, jocs gegants, tatuatges i disco
móbil. En total vindran 7 monitors. Horari final aprox 24.00h. Els de 5é han de confirmar sí

volenales20.30hsoparoales2l.00hihocomunicaranaI'AMPA.Ales21.30ho22.00hinici
de la disco móbil. Es comenta que l'any passat es va fer un sorteig cap a les 23.00h i es va
allargar molt, es creu que massa, ja que la gent va anar marxant. Es recomana als de cinqué
que no ho facin durar tant.

fAMPA pagará el sopar dels 7 monitors. L.573€és el pressupost i hem de pagar una part de
l'import per avan§at, un L0%.
faran 50 cartells per 33€ i un flyers per cada nen, 600 flyers costaran 76€.
La delegada de 5é sol.licita que AMPA faci una donació per a cobrir el cost de les coques per
vendre per a l'excursió de fina! de curs, després del debat tothom está d'acord que es veuria
més adequat si es fes uns donació directe de diners, peró per votació es decideix que no
pertoca, ja que seria complicat i injust el repartiment dels diners entre els alumnes que si són
de I'AMPA i dels que no. Es recorda que AMPA ja fa activitats per tal que els de 5é puguin
recollir diners, com la festa de fi de curs, que costeja fAMPA.
Es

COMISSIÓ MENJADOR

Cristina Masferrer
Lq

Secretariq
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Acta núm.74

Data:24 de maig de 2018
Lloc: LocalAMPA
Horari:20.30h

ACTA DE REUNIÓ AUPR
Escola Dr. Sobrequés Bescanó

COM¡SSIÓ EXTRAESCOIAR:

Está tot a punt per la presentació de les extraescolars de demá 25/05, es comenta que
l'extraescolar de circ no podrá venir.
3- Torn obert de paraula

decideix que no es fará cap altra reunió de I'AMPA i que el dia 3 de juliol farem un sopar de
comiat entre tots els/les delegats/es que vulguin.
Es

tractar, la secretaria (la presidenta no ha pogut assistir a la reunió) aixeca la
les
22.L5h
sessió a
del mateix dia, de la qual, com a secretária, estenc aquesta acta.
I sense res més a

Cristina Masferrer
Ld

Secretaria

Lo Presidento
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Llista assisténcia
Reunió AMPA núm. 74 -251A5/20L8

Nom

1.

Laura 6raupera

2.

Pere Riembau

3.

Miriam Bomero

4.

Cristina Masferrer

5" Anna Gt¡illaumet

Firma

Curs

Presídenta
P5B

X

x
x
X

Vicepresident

l4c
Tresorera

Secretari a f
P3C

P3A

lsa Serrano

P4A

v,

Alexandra Macias

P4B

8.

Laura Pol

P4C

9.

Marta Ros

P4C

10. David Poblete

P5A

12.

X

Anna Martos

P5C

1A

13. Mireia §ahuquillo

X

{n
l-D

Noemi Santus

X

2A

L4"

f

P3B

6.

11. Neus Coll

/

15. Dolors Morales

X

añ
¿ó

16. Gemma Llach

X

2C

17. Cristina Capel

X

3A

X

?a

19. Helena Tor

x

4A

20. Regina §ureda

X

4B

21. Cnistina Fuig

X

5A

22. Emma Ripalda

X

5B

18.

Marta Dilmé

23. Núria Quiñonez

5C

24. Móniea Tremoleda

5C

25. Sara Arias

26.

Maria Del
Sanchez

27. Jordi

Moner

Mar

6B

