Acta de la reunió del 15
de setembre de 2016
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Extraescolars
3.- Primers resultats curs 2015/ 16
4.- Sociabilització llibres
5.- Assemblea general
6.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Amory Ceridwen (presidenta), Juliet Grau (tresorera), Carme
Diaz (secretaria), els vocals, Anna Vila, Mireia Valls, Sonia Afuera, Itziar
Franco, Maite Batalla, Eva Pérez, Isabel Aguilera (administrativa) i Cristian
Vilchez (extraescolars).
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova acta de la reunió anterior.
Punt 2: Extraescolars
Ens comenten quines activitats es duran a terme, les que s’intentarà que s’apuntin
més nens per poder-les tirar endavant i les que segur que no es faran ja que no hi
ha suficient nens apuntats.
Les activitats que es faran són: patinatge, circ, anglès de P5 i 1r (amb llista d’espera),
esport escolar, robòtica de 3r i 4rt, piscina, dansa de p4 fins a 2on, dibuix (després
d’arreglar el preu amb l’Alba ja que el numero de nens és molt just)
No es faran : Anglès de 2n i 3r, dansa de 3r i 4rt, costura i manualitats, jocs de lògica,
zumba i teatre musical.
Es necessiten més nens per dur a terme l’activitat : anglès curricular de 6è, hip hop.
En queden onze places el dilluns pel nivell d’iniciació de piscina, se’ls demanarà si
podem aprofitar aquest grup (que no ha sortit) i fer-lo servir per a un altre nivell.
El dia 22 de setembre hi haurà la reunió d’extraescolar i menjador.
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Es demana una reunió urgent amb Tendel en relació al conveni de prestació de serveis
(afecta a les activitats extraescolars de patinatge i esport escolar). La Juliet s’ofereix
per assistir a la reunió. Agafarem el contracte que ens han fet arribar, el refarem i el
portarem a la reunió.
Punt 3: Primers resultats curs 2015/ 16.
Hi ha hagut una parell de partides extres que han sigut el ball esportiu ( de 5è i 6è )
i el projecte de pati. Per la propera reunió ja tindrem els números de tancament del
curs 2015/16.

Punt 4: Sociabilització llibres
Tot està demanat i enviat a McMillan i a Comercial Girona. S’han demanat uns
quaderns i uns llibres addicionals. Ja s’ha pagat el 80% de la comanda

Punt 5: Assemblea General
A la propera reunió es parlarà de la renovació de la junta que tindrà lloc en la
propera Assemblea General.
Es fixa la data del 4 de novembre per la propera Assemblea General. Amb
primera convocatòria a les 21:00h i segona convocatòria a les 21:30h.
Punt 6: Precs i preguntes
La festa de la castanyada serà el proper dia 23 d’octubre. Es farà un dinar, en el
que cadascú es portarà el menjar i a la tarda es torraran castanyes.
Aprofitarem aquesta festa així com les reunions d’inici de curs i d’extraescolars i
menjador per explicar el funcionament de l’AMPA, el tema de la loteria així com
es parlarà de la propera reunió oberta que serà el dia 7 d’octubre i de la propera
Assemblea General en la qual hi hauran renovació de junta amb càrrecs vacants.
En relació als calendaris l’Amory parlarà amb direcció per veure quins dies aniria
bé per que el Toni vingués a fer les fotos dels nens. En relació a la loteria de
nadal aquest any es repartirà de P3 a 1er i es farà un escrit als pares explicant
el seu funcionament i per a que serveix.
En la propera reunió de patí es parlarà de la possibilitat de recaptar diners per
aquest projecte amb la venda de pastissos casolans durant la festa de la
Castanyada. També se’ls demanarà si ens podran ajudar fent un taller el dia de
la castanyada per aconseguir que així vingui més gent.
Es proposarà a l’escola que vagi als serveis socials quan el pares no paguin les
quotes dels seus fills i no apareguin quan direcció els crida per parlar del tema.
En relació als llibres de Sant Jordi la Sònia i la Mireia aniran a la llibreria de Les
Franqueses i demanaran també informació a les editorials per intentar
aconseguir donacions de llibres i intentar vendre llibres el dia de Sant Jordi.
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Es dirà a la Comissió de fi de curs que la data per la festa de fi de curs serà el
dia 17 de juny del 2017.
Es comenta que el rentaplats de la cuina està picat. Es parlarà amb l’escola que
al finalitzar el curs estava bé i que això va passar durant el casal d’estiu perquè
facin una instància a l’ajuntament per veure si ens paguen la reparació.
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La presidenta,
Amory Ceridwen

La Secretaria,
Carmen Diaz
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