ACTA DE LA REUNIÓ AMPA DEL 16 DE FEBRER DEL 2011
S'inicia la reunió a les 21.33 hores del vespre al despatx de l'AMPA.
Assisteixen:
Àlex Espinal com a president.
Kikhe Cipriano com a vicepresident.
Sònia Garmendia com a tresorera.
Mar Lucas com a responsable de la Comissió de Mares i Pares
Maribel Montolio com a secretària.
1. COMISSIÓ ECONÒMICA.
1.1. RESPONSABLE ACOLLIDA MATINAL
L'Esther s'encarrega de passar el llistat i de fer el control de qualitat
1.2. ELS IMPAGATS
Se'ls ha de trucar per telèfon. L'Àlex vindrà un dia per la tarda i farà les
trucades. Si tot i així continuen sense pagar, no podran assistir a les
activitats extraescolars o d’acollida.
2. MANUALITATS FAMÍLIES A CASA
Hi ha famílies que s'han queixat de què s'hagi de confeccionar la disfressa a casa.
Aquest punt es posarà en l'ordre del dia de l'Assemblea General i segons les
votacions, es transmetrà al Consell Escolar.
3. COMISSIÓ PARES I MARES:
3.1. CASAL SETMANA BLANCA
Es farà el Casal de la Setmana Blanca. Ha tingut molt bona acollida per part
de les famílies i també per part de direcció de l'escola perquè coneixen a
les monitores.
El programa del Casal s'adaptarà als infants que hi hagi.
Hi ha acollida matinal i servei de catering.
3.2. SORTIDA AL JUNY: TOT CIRC
Activitat de sortifa amb les famílies, en què interactuaran amb el circ. Es vol
organitzar pel mes de juny.
3.3. XERRADA MERCÈ TRAVESSET
Es vol fer el 22 de març, de 15.30 a 17.00 hores.
S'ha fet una enquesta per saber l’interès de les famílies, les quals s’han
mostrat bastant interessades.
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3.4. INCIDÈNCIA PORTA RAMPA.
Es va quedar la porta de la rampa oberta. Si tenim oberta la porta per fer coses
des de l'AMPA, la responsabilitat és de la persona de l’AMPA que té la clau. Un
cop hagi acabat la seva tasca, tancarà la porta i si hi ha gent a altres aules fent
diferents activitats, ha d’haver una persona responsable que tingui clau per sortir,
o bé de la rampa o bé de la porta principal de l’escola, però això pertany a la
direcció escolar.
4. INFORME REUNIÓ COMISSIÓ EXTRAESCOLARS DEL CENTRE.
Ahir es va fer una reunió amb diferents representants de l'escola. Era una reunió
de valoració sobre el funcionament del primer quatrimestre del curs per preparar
coses per l'any vinent.
A partir de les valoracions fetes es faran una sèrie de canvis per al curs vinent:
- No es faran activitats extraescolars durant el migdia.
- Es volen excloure les activitats extraescolars de P3.
- Es passarà una enquesta als pares, però també es vol una valoració per part
dels alumnes.
- S'exposaran unes normes a seguir per part dels infants que estiguin apuntats a
les activitats extraescolars.
- Es vol fer una reunió de les famílies amb els monitors per parlar sobre l'activitat,
tot i que les famílies podran parlar amb el monitor a la sortida de l'activitat.
5. REUNIÓ AMB POSSIBLES COL.LABORADORS.
Es proposa de fer una reunió amb els possibles col·laboradors perquè coneguin
com funcionem i siguin ells els que s'impliquin en l'Associació. Farem la reunió el
dimarts 15 de març a les 17.15 hores.
La Vero ens passarà el llistat de les persones que volen col·laborar.
Durant la setmana blanca enviarem el correus per convocar-los a la reunió.
Els que estiguin interessats vindran a la reunió de Junta del dijous 17 de març.
6. PREPARACIÓ CALENDARI ELECCIONS.
Les eleccions a l'AMPA s'han de publicitar com a mínim 10 dies abans del període
de presentacions de candidatures, el 18 de març. S'informarà per la pàgina web,
panell informatiu i e-mail massiu.
Període per presentar candidatures: del 28 de març a l'1 d'abril recepció de
candidatures.
Dimarts 5 d'abril publicació de candidatures.
Dimarts 12 d'abril es farà l'Assemblea Extraordinària per a les eleccions de la
Junta de l'AMPA, que es convocarà 15 dies abans.
El Kikhe redactarà el procediment a seguir, que s'aprovarà en la reunió del 17 de
març.
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7. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ.
La bústia de l'AMPA estava plena de informacions de les famílies. Abans la
buidava l'Esther. La Vero es responsabilitza de buidar la bústia.
Falta una persona que es responsabilitzi d'aquesta comissió.
8. COMPTABILITZACIÓ FACTURES PROGRAMA GESTIÓ.
Ja ho hem tractat en els punts anteriors.
9. REGULARITZACIÓ CAIXA I PAPER D'ENTRADES I SORTIDES.
Ja ho hem tractat en els punts anteriors.
10. PRECS I PREGUNTES
Ahir a les notícies van dir que els projectes de noves escoles s'han aturat i
s'habilitaran barracons.
Després de la festa de Carnestoltes es farà ball. S'ha de demanar permís.
El 15 d'abril es farà la representació de Sant Jordi, necessiten actors.

S’acaba la reunió quan són les 00.00

Signatura:

Àlex Espinal
Presindet

Maribel Montolio
Secretària
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