Acta número 31: 25 de novembre de 2013

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 31
Data: 25/11/2013
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Anna Masó
3. Mar Vega
5. Judith Frigolé
7. Manel Quesada
9. Mònica Costa
11. Ma. José Jiménez
13. Carles Bou

2. Dani Talavera
4. Lluïsa Batallé
6. Sión Castillo
8. Carme Cabezas
10. Carme Tarrenchs
12. Sergi Cortijo
14.

S’han excusat d’assistir:
1. Christian Pagès
3. Almudena Montenegro
5. Elena Cicres
7. Angie López
9. Montse Planella
11. Eva Moreno

2. Teia Puigvert
4. Cristina Martínez
6. Anna López
8. Francisco Lanzas
10. Anna Iglesias
12.

Ordre del dia:
1. Esmenes i aprovació de l'última acta.
2. Preparar reunió Consell Escolar 27/11/2013.
3. Treball comissions.
4. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Acta número 31: 25 de novembre de 2013

Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes d’octubre.
2. Preparar reunió Consell Escolar 27/11/2013.
La presidenta explica a tothom que en el torn obert de paraula de l’assemblea general del dia 8
de novembre es va decidir, a instància d’alguns pares de la reunió, crear una nova comissió de
pati (sobretot pels problemes del pati d’infantil).
La secretaria llegeix el punt de l’acta on s’explica aquest tema perquè tots els delegats estiguin
al corrent.
Per tant, cal preparar bé aquest punt per a la reunió del consell escolar.
Carme Tarrenchs explica com s’exposarà el tema davant el consell i tothom està d’acord.
S’adjunta full consensuat que es presentarà a l’ajuntament i a l’escola en la reunió del dia 27.
3. Treball comissions.
La presidenta dona un toc d’atenció a les comissions perquè es posin a treballar quan abans
millor (aquelles que encara no han començat).
La comissió de web/comunicacions es reunirà en breu, comenta en Manel.
4. Torn obert de paraula.
La presidenta explica que el delegat de 5èB, Josep Tarres, ha renunciat al càrrec. Presentarà la
renúncia per escrit i s’haurà de convocar el curs per triar nou delegat.
El tresorer comenta que ja s’ha pagat la quota de la FAPAC corresponent a les activitats
extraescolars.
L’Anna Masó exposa que encara no tenim resposta del tema sol·licitat a la FAPAC sobre les
comissions bancàries. Que tornarà a mirar si ja tenim correu amb la resposta.
El tresorer comenta que la Caixa ens ha retornat uns 300 euros de les comissions bancàries
cobrades.
Una delegada comenta que té queixes de molts pares referents al menjar (menjar fred, poca
quantitat, no gaire equilibrat...). Es demana a la comissió de menjador que faci un seguiment
d’aquest tema.
Per últim, en Carles Bou ens comenta que li agradaria muntar una “fira” d’intercanvi de
cromos, tal com es fa a sota les voltes de Girona, que intentarà que sigui periòdica i ens
demana si com a AMPA volem col·laborar. Es decideix que li farem publicitat.

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 16 de desembre a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 22:05 h. del mateix dia de la qual,
com a Secretaria, estenc aquesta acta.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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