Acta número 45: 17 de març de 2015

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 45
Data: 17/03/2015
Horari: 21 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Eugènia Pastor
5. Cristina Màrquez
7. Mònica Costa
9. Carme Cabezas
11. Fina Serrano
13. Iago Robles
15. Regina Sureda

2. David Massegur
4. Mar Vega
6. Judith Frigolé
8. M.del Mar Domínguez
10. Sílvia Fernández
12. Manel Quesada
14. Anna Masó
16. Dani Talavera

S’han excusat d’assistir:
1. Eva Moreno
3.Lídia Moreno

2. Jordi Juanhuix
4. Rafel Montero

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Excursió final de curs.
Estat de les comissions.
Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió. Acords.
1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l'acta del mes de febrer sense cap esmena.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________

1

______________________
(segell de l’AMPA)
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2. Excursió de final de curs.
Es descarta l'excursió per Bescanó i voltants. S'exposen diferents opcions, Catalunya en
miniatura, Fundació Mona, La Fageda o Sant Hilari-aventura. Encara falten alguns preus i
mirar si va bé el dia triat per l'excursió per la qual cosa es diu que s'acabarà d'exposar bé a la
pròxima reunió i es decidirà. Fundació Mona no lliga el dia però s'ha d'acabar de mirar i La
Fageda ja es descarta perquè estan en obres. Hi ha opcions per Sant Hilari aventura també.
Al final es decideix que l'excursió es pot fer el 10 o el 31 de maig depenen disponibilitats, però
a la pròxima reunió s'acabarà de decidir, amb els preus de tot sobre la taula i els dies
didponibles.
3. Estat de les comissions.
Comissió de Festes – Festa de Carnaval. Hi ha pagaments a fer encara per compres de
melindros, xocolata.. En total la festa ens ha costat 180,-€. HI ha queixes per faltes
ortogràfiques al rètol. I també que es va penjar molt tard.
El tema de l'agenda, es diu que s'obrirà de el concurs de dibuix des de 2n a 5è, potser l'any que
ve s'obre de 1r a 6è. La Carme diu que ens hauríem d'assabentar de toto el tema de l'imprempta,
que no hi hagi problemes alhora de fer-ho. La primera tria la farà la comissió de festes i
després dels que quedin l'Ampa.
També es diu que el dia 29 de maig hi ha la benvinguda de P3 i que hi ha d'anar un
representant de l'ampa.
Comissió llibres – Comercial Girona llibreries la Carme creu que no ens interessa perquè en la
seva experiència amb ells creu que no ens varen tractar gens bé. A més hem tingut 2 anys de
molts problemes i un tracte molt dolent. En Manel parla de la confusió que va generar el
pagament de l'Ampa dins de Girona text. Es diu que no es farà més d'aquesta forma.
Comissió Financera - Es diu que no s'ha presentat el 347, s'haurà de presentar amb retard. Es
decideix que ens les tasques de comptabilitat ajudaran en Manel i la Fina puntualment, la
Regina, la Mònica, la Mar i la Sílvia.
Es parla de com fer els pagament dels llibres, perquè tant hi ha problemes en efectiu com amb
rebuts. Es fa la pregunta de perquè l'escola no pot pagar el material hi ha altres escoles que sí
que ho fan. Es farà una reunió de financera i es mirarà tot això.
Comissió menjador – S'han de reunir pròximament pel tema de les portes obertes.
6. Torn obert de paraula
El President ha de marxar a les 22:02 hores i la vicepresidenta el substitueix.
Es diu que a la reunió del Consell Escolar es va treure el tema de la seguretat a l'escola, que la
porta sempre està oberta i pot entrar-hi qualsevol persona aliena. Ens diuen que al Consell es
va dir que en principi no es faria res al respecte.

 Pròxima reunió de l’AMPA: dilluns, 13 d'abril a les 21 h.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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I sense res més a tractar, el Vicepresidenta aixeca la sessió a les 22:08 h. del mateix dia, de la
qual com a Secretària, estenc aquesta acta.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)

