Acta de la reunió del 06
d’abril de 2018
Ordre del dia:
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Aprovació acta reunió anterior
Comissió extraescolars
Sociabilització de llibres i Sant Jordi
Comissió menjador
Declaracions IVA
Valoració per Comissions de l’Assemblea
Restauració matalassets del gimnàs
Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
• Junta de l'AMPA: Sonia Afuera (presidenta), Amory Ceridwen (vicepresidenta),
Rosa Hernandez (tresorera), els vocals Sílvia Garcia, Maite Batalla, Anna Vila,
Juliet Grau, Itziar Franco, Mireia Valls, Marga Bernárdez, Núria ..., Eva ..., el
coordinador d’extraescolars Cristian .... i l’administrativa Isabel Aguilera.
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió.
Punt 2: Comissió Extraescolars
S’expliquen les diferents activitats que es proposen pel proper curs.
Tabalers, nova activitat, el problema és que cada nen ha de comprar el seu timbal i
és molt car.
Interdansa. Vol pujar la quota, es vol plantejar la situació de canviar d’escola de
dansa. Es valorarà el canvi, la junta decideix que dóna carta blanca al canvi no només
per la pujada de preu sinó també per la davallada d’alumnes en els últims anys.
Hi haurà una nova activitat al migdia: Acroioga.
Anglès: No s’utilitzaran llibres de cara al curs vinent.
Esport escolar: els de P5 el faran a l’escola, la resta al pavelló de Can Noguera igual.
Robòtica: Volen cobrar material i matrícula en el preu pel proper curs i pujarà quasi
8€ més. La junta demana que l’empresa justifiqui el preu del material.
La resta d’activitats continuen igual.
Punt 3: Sociabilització de llibres i Sant Jordi
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Sant Jordi. Parlar amb l’escola que recordin a la carta de les famílies que l’AMPA farà
venda de pastissos, llibres i de les roses que aporten els alumnes durant la setmana
del 16 al 23 d’abril. També es proposa que hi hagi una guardiola per si les famílies
volen fer simplement un donatiu.
Sociabilització de llibres. Es tornarà a comercialitzar amb Comercial Girona.
Punt 4: Comissió Menjador
Nens amb necessitats especials de cara al curs vinent, fer partida per si hi ha
necessitat de tenir un altre monitor.
Proposta d’insonoritzar el menjador amb els diners que hi ha. L’Anna buscarà
pressupostos per a la propera junta.
Impagats, des de l’escola es posaran en contacte amb ells. Hi ha alguna família que
anirà pagant poc a poc.
Punt 5: Declaració IVA
S’ha de gestionar el tema de compra-venda de tiquets esporàdics amb GR Sana, la
proposta és que ells rebin directament els diners des del TPV i que el funcionament
sigui igual que amb els fixes.
Punt 6: Valoració per comissions de l’assemblea
Es comenta cada una de les comissions de manera individual.
Punt 7: Restauració de matalassets del gimnàs
S’acorda que es pujarà 1€ totes les activitats que fa en David Cuspinera de cara al
curs vinent per tal de poder cobrir les despeses de materials extres.
Punt 8: Precs i preguntes
•
•
•
•
•

S’aprova per junta la gravació dels CD’s necessaris per a donar als infants
de P3 com a regal.
El proper 19 d’abril a les 19h es farà una xerrada de competències a Can
Raspall.
Famílies deutores. Es farà una reunió de com tractar el tema amb les parts
que ho gestionen.
Bosses per a les famílies. L’Amory està buscant pressupostos, es
demanarà també pressupost a una botiga de la Garriga.
El 24 d’Abril hi haurà la reunió amb la comissió del projecte de biblioteca
de l’escola.

Es proposa que la propera reunió serà el dia 4 de maig
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.
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La Presidenta,
Sonia Afuera

La Secretaria,
Carmen Diaz
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