Acta de la reunió del 12
de gener de 2018
Ordre del dia:
1.- Aprovació acta reunió anterior
2.- Carnestoltes
3.- Loteria
4.- Tornar a convocar Assemblea general
5.- Resum curs gestió d’Ampes
6.- Precs i preguntes
S’inicia la reunió a les 21:30h.
Assistents:
 Junta de l'AMPA: Sonia Afuera (presidenta), Amory Ceridwen (vicepresidenta),
Carme Diaz (secretaria), Rosa Hernandez (tresorera), els vocals Maite Batalla,
Anna Vila, Alma Hayes, Juliet Grau, Itziar Franco, Mireia Valls, Marga Bernárdez,
i Patricia Martinez i l’administrativa Isabel Aguilera
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
S’aprova l’acta de la darrera reunió afegint una modificació d’uns comentaris que van
fer els pares a l’Assemblea en relació als beneficis del SAM.
Punt 2: Carnestoltes
Es vol aprofitar el pagament de la loteria del proper dissabte per fer que més gent
s’apunti al Carnestoltes.
Consideren que la disfressa es paga ella mateixa però caldran diners per la carrossa.
S’allarga el plaç d’incripció fins el dimecres dia 17/01/18.
Hi ha dos grups dins la comissió : un que s’encarrega de la disfressa i un altre que
s’encarrega de la carossa.
La coreografia ja està a punt i es farà un tutorial pel maquillatge.
Ja tenen el generador reservat i s’està mirant de llogar un equip de música més
potent.
Els tallers seran els propers dies 20/01, 27/01 i 03/02. Es farà recordatori als pares.
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Punt 3: Loteria
Demà dia 13 serà el primer dia de pagament. S’organtizen els grups i s’estableix un
calendari de pagaments.
Punt 4: Tornar a convocar Assemblea General
Es proposa com a data el proper dia 16/02 i es farà per la tarda tenint en compte
la millor acollida.
Es farà el traspàs de les dades de la Juliet a la Rosa per poder-ho explicar als
pares

Punt 5: Resum curs gestió d’Ampes
La Marga ha passat un avui un resum via mail. Quedem que ens el llegirem i la
propera reunió parlarem del tema. També ha passat l’acta de l’última reunió
d’AMPES de La Garriga.

Punt 6: Precs i preguntes
Es proposa continuar amb el tema de les competències i es vol fer una taula de
debat i veure les diferents opinions
Es proposa que la propera reunió serà el dia 2 de febrer
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
Sonia Afuera

La Secretaria,
Carmen Diaz
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