Acta de la reunió del 11
de Novembre de 2016
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Definir l’ordre del dia de la propera Assemblea General
3.- Designació representant de l’AMPA pel Consell escolar
4.- Comissió menjador
5.- Comissió festes (carnestoltes)
6.- Comissió extraescolars
7.- Comissió comunicació
8.- Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Amory Ceridwen (presidenta), Juliet Grau (Tresorera),
Carme Diaz (secretaria), els vocals Mireia Valls, Sonia Afuera, Itziar Franco,
Maite Batalla, Nuria Torrents, Eva Perez, Isabel Aguilera (administrativa).
 Patricia Martinez i Mª Josep Mascarell (comissió festes)
 I les mares Rosa Hernández (P4), Eva Casamitjana (P4), Silvia Garcia (P4),
Marga Bernardez (1r i 5è), Alma Hayes ((P3 i 1r), Mireia Mas (P4 i 2n)
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova acta de la reunió anterior.
Punt 2: Definir l’ordre del dia de la propera Assemblea General
1
2
3
4

Aprobació del tancament.
Presentació pressupost 2016-17.
Renovació Junta.
Precs i preguntes.

Punt 3: Designació representant de l’AMPA pel Consell Escolar
Com l’any passat, continuarà la Carme
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Punt 4: Comissió menjador
S’ha fet una reunió amb GRSana. Es decideix eliminar l’enquesta de menjador i es
vol obrir la bústia del suggeriments i/o queixes.
Els alumnes de 4rt a 6è fan llenguatge de signes i volen fer un espectacles al 3r
trimestre al qual podran assistir els pares.
Novetats pel proper curs : les monitores de menjador aniran a les classes de P3 els
dos primers dies d’acollida per que els nens les coneguin.
Els dies de pluja no poden sortir al pati i direcció els deixarà estar a la biblioteca a
excepció els dimecres que ja està ocupada.
Aquest mes sortiran al facebook les receptes de la Rosa. Pel proper any es podria
fer un llibre amb les receptes i vendre’l per Sant Jordi.
El tema del menjar ecològic surt a cada reunió però el seu problema és el preu i la
poca varietat.
Es farà una instància a l’ajuntament pel tema de la reparació del rentaplats que es
va espatllar durant el casal d’estiu. Com a AMPA ens podem negar a deixar la cuina
pel casal i que només sigui GRSana qui la faci servir.
S’ha d’instalar un extintor en la campana extractora.
Punt 5: Comissió festes (carnestoltes)
El tema serà el petit princep i hi hauran dues disfresses. El petit princep i la
rosa.
Comecen a mirar-ho i preparen pressupost.
En base al que val la disfressa posarem el seu preu tenint en compte que ella
mateixa es pagui i deixi una mica de diners per fer la carrossa.
Necessitem els pressupostos ja. La carta a de sortir al desembre amb els
preus. I els preus han d’estar aprovats per la junta.
A finals de gener s’han de fer els tallers.
Punt 6: Comissió extraescolars
Falta un nen a la tarda a circ. Es farà una crida.
I queden places per fer un segon grup de fun english.
Intentarem arreglar el problema de piscina ja que els pares d’infantil no volen
que els seus fills entrin amb pares que no siguin ells.
Punt 7: Comissió comunicació
L’Alma s’encarregarà del facebook.
La Silvia de redactar els mailings i les circulars.
La Mireia els cartells i el disseny gràfic.
La Marga centralitzarà els temes de whatsapp.
L’Itziar farà les actes de reunió del departament i juntament amb l’Eva
actualitzaran les bases de dades.
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Punt 8: Precs i preguntes
Tenim molta informació que necessitem que es generi amb el drive. La Mireia
es compromet a fer-ho. També ha fet la graella de la castanyada i el
cronograma.
Es necessita un impressora nova i una trinxadora de paper.
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La presidenta,
Amory Ceridwen

La Secretaria,
Carmen Diaz
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