Acta número 38: 9 de juny de 2014

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 38
Data: 09/06/2014
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l’AMPA.
Hi assisteixen:
1. Iago Robles Rodríguez
3. Dani Talavera
5. Elena Cicres
7. Sergi Cortijo
9. Mònica Costa
11. Eugenia Pastor
13. Anna Iglesias
15. Carles Bou
17. Eva Moreno

2. Mar Vega
4. Manel Quesada
6. Judith Frigolé
8. Carme Cabezas
10. Ma. José Jiménez
12. Francisco Lanzas
14. Sión Castillo
16. Montse Planella

S’han excusat d’assistir:
1. Teia Puigvert
3. Almudena Montenegro
5. Lluïsa Batallé
7. Carme Tarrenchs

2. Anna Masó
4. Cristina Martínez
6. Anna López

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Consell Escolar (reunió 11/06/2014).
3. Festa fi de curs.
4. Extraescolars.
5. Venda de llibres.
6. Torn obert de paraula.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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Desenvolupament de la sessió. Acords
1. Aprovació de l'última acta.
S’aprova l’acta de la reunió del mes de maig sense cap esmena.
2. Consell Escolar (reunió 11/06/2014).
S’adjunta a l’acta la convocatòria referent a la propera reunió del Consell el dia 11/06/14, ja
que en ella s’especifiquen tots els temes referents al proper curs escolar 14-15 (previsió de
matrícula, aportacions de les famílies per material i socialització de llibres, calendari escolar,
sortides escolars...)
3. Festa fi de curs.
Entre divendres passat i avui s’ha explicat als nens/nenes de l’escola en què consistirà la
gimcana. S’ha decidit fer xapes en lloc de medalles. De la gimcana s’encarregarà la comissió
de la festa.
El berenar es donarà cap allà les 5 de la tarda. Es compraran 10 coques als alumnes de cinquè i
100 sucs per repartir. A la taula del berenar: Eva Moreno, Mar Vega, Mònica Costa.
S’han de muntar les taules pel sopar, tots els voluntaris que puguin venir.
Venda de cadires a 2/4 de 8 del vespre. S’encarregaran Cristina Martínez, Sión Castillo i Ma.
José Jiménez.
Per desmuntar taules tots el delegats/delegades que puguin assistir-hi al sopar.
4. Extraescolars.
S’acaba el termini el dia 10 de juny. De moment hi ha comptabilitzades més de 150
inscripcions. Aquest any educodansa no s’ofereix.
5. Venda de llibres.
La presidenta ens explica que ha hagut alguns problemes amb la comanda amb pagament amb
targeta, es veu que les llistes amb canvis de llibres ha endarrerit el termini d’obertura de la
web.
Per repartir les comandes al local de l’AMPA:
Divendres 18 de juliol matí: Carme Cabezas i Elena Cicres.
Divendres 18 de juliol tarda: Cristina Martínez, Eugenia Pastor, Carles Bou i Ma. José
Jiménez.
Dissabte 19 de juliol matí: Paco Lanzas, Montse Planella.

El/ La Secretari/a:

La Presidenta

_________________

______________________
(segell de l’AMPA)
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6. Torn obert de paraula.
La Carme ens explica que el curs ha finalitzat amb nens sense valoració per part del servei
d’EAP de l’escola.
Es preguntarà a en Ramon què es pot fer com a AMPA per pressionar al Departament perquè
de cares al proper curs escolar no torni a passar.
Es decideix portar-ho al consell escolar del dia 11 de juny.
També ens comenta que un grup de nenes vol cantar també a la festa de l’escola. Tothom està
d’acord en que actuïn.

•

Propera reunió de l’AMPA: dilluns, 29 de setembre a les 21 h.

I sense res més a tractar la Presidenta aixeca la sessió a les 22:25 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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