Acta de la reunió del 06
de juny de 2017
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Festa fi de curs
3.- Comissió menjador
4.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Amory Ceridwen (vicepresidenta), Carme Diaz (secretaria), els
vocals Maite Batalla, Anna Vila, Patricia Martinez, Silvia Garcia, Mireia Mas,
Marga Bernárdez, Alma Hayes i Mireia Valls
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió
Punt 2: Festa fi de curs
S’ens informa de les activitats previstes a la gimcana. Actuacions de moment
només hi ha dues apuntades. Es decideix fer una crida als pares perquè ajudin a
dur a terme les diferents proves de la gimcana.
S’han reservat del pressupost 100€ per pagar la neteja, 100€ per pagar als
animadors de ball i pels tallers no arriben a 100€ la compra del material necessari
per la gimcana i el photocall. També ens hem gastat 70€ per la compra dels carrets
de fotos per fer el photocall, però que recuperarem al vendre les fotos a 1€.
L’activitat del corre aigua serà feta pels membres de Protecció Civil de La Garriga i,
tenint em compte per on haurà d’entrar el camió es proposarà fer un canvi
d’ubicació de l’escenari. En lloc de muntar-lo al final de la pista com cada any, es
proposarà muntar-lo davant del patí d’infantil.
Quedem que divendres dia 9/06 els membres de la junta que puguin es reuniran a
l’escola a la tarda per omplir neveres i el mateix dissabte dia 10/06 al matí per
preparar totes les proves de la gimcana.
Es demanarà a la professora de música que ens deixi preparat l’equip de musica.
Aquest any es decideix tancar l’accés al patí d’infantil. I es portarà música per
animar la tarda ja que aquest any no disposem de DJ.
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Punt 4: Comissió menjador
Encara no tenim el cribatge de les enquestes fetes i ahir mateix es va enviar
una enquesta per correu a totes les famílies de l’escola perquè opinin i facin
suggeriments del nostre servei de menjador.
Punt 7: Precs i preguntes
Respecte a la comissió d’extraescolars es proposa informar als pares el dia
12/06 (ja passada la festa de fi de curs) del calendari de les jornades de
portes obertes de fi de curs perquè les persones interessades puguin veure que
es fa i s’apuntin pel proper curs.
Referent a la graella aprovada el dia 01/06 pel Consell Escolar, direcció ens
comunica que seria bo fer una reunió per explicar als pares que es farà en
l’extraescolar d’educació emocional. En relació a això alguns membres de la
junta diuen que seria bo que l´empresa que farà l’activitat faci arribar a
direcció la proposta de projecte.
Direcció ens comunica que no hi ha cap problema per fer circ en lloc de ioga si
finalment aquesta activitat no es pogués fer.
En relació al tema de que si un dia no surt cap activitat aprofitar que el Cristian
faci l’activitat de futbol sala, no posen cap problema sempre i quan hi hagi una
altra persona amb ell (per si un nen es fa mal i ha de marxar......etc).
Un dels representants del Consell Escolar per part dels pares ens va comentar
que perquè no feiem més extraescolars al migdia. Els hi vam comentar que era
per problemes d’espais i perquè el Cristian no hi és al migdia. Demanen però
que tinguem en compte aquest suggeriment per a propers anys.
En relació a la socialització de llibres s’ha decidit amb direcció que aquest any
es farà una prova, i no es treballarà amb Comercial Girona si no que es
treballarà directament amb les editorials per veure si així ens resulta millor de
preu.
Referent a la comissió de pati, ens han fer arribar que pararan la feina fins al
setembre perquè els nens del casal d’estiu no ho facin malbé. Els hi hem fet
l’anotació de que aquest any el casal de lleure de l’Ajuntament es farà a
l’escola Puigraciós i Tagamanent.
Es demana si algú coneix quina escola de La Garriga està fent un estudi amb
un optometrista en col.laboració amb l’Hospital de la Vall d’Hebron. L’Anna ens
comenta que parlarà amb una mare que coneix, que és optometrista, per si ella
ho sàpigues.
També ens ha arribat la proposta d’una mare, que vindrà a parlar el proper
curs, que vol demanar que a l’escola es faci jornada continua com es fa a gran
part d’Espanya. Nosaltres creiem que la millor forma de fer això seria que
aquesta mare parlés amb els representants dels pares davant el Consell Escola
per que presentin aquesta proposta.
Parlant-lo entre els membres de la junta assistents a la reunió, es decideix que
seria bo que en la propera reunió d’AMPAS de La Garriga es parlés d’aquest
tema.
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Es proposa que la propera reunió serà el dia 7 de Juliol
La vicepresidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La vicepresidenta,
Amory Ceridwen

La Secretaria,
Carmen Diaz
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