Acta número 52: 19 de gener del 2016

Acta de la reunió de La Junta de l’AMPA de l’Escola Dr. Sobrequés de Bescanó
Sessió número: 52
Data: 19/01/2016
Horari: 20.30 h.
Lloc: Local de l'Ampa
Hi assisteixen:
1. Carles Bou
3. Cristina Capel
5. Susanna Moner
7. Sílvia Sancho
9. Cristina Màrquez
11. Cristina Bofill
13. Laura Graupera
15. Regina Sureda

2. David Massegur
4. David Poblete
6. Jordi Gras
8. Anna Iglesias
10. Dani Talavera
12. Gemma Llach(sustituint a Iago)
14. Neus Màrquez
16. Marta Dilmé

S’han excusat d’assistir:
1.
3.
5.
7.
9.
11.

Ma. Del Mar Domínguez
Cristina Bota
David Poblete
Jorge Voss
Sandra Agea
Cristina Capel

2. Silvia Fernàndez Ruiz
4. Fina Serrano
6. Iago Robles
8. Dolors Delgado
10. Anna Masó
12.

Ordre del dia:
1. Aprovació de l'última acta
2. Estat de les comissions
3. Torn obert de paraula

Desenvolupament de la sessió. Acords.

El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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______________________
(segell de l’AMPA)
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1. Aprovació de l'última acta.
S'aprova l’acte anterior sense cap esmena.
2. Estat de les comissions:
La Comissió de menjador informen que en breu hi haurà jornada de portes obertes, i que
durant aquesta estona podran comprovar tant nens que es queden al menjador com no,
com i què mengen, com juguen quant no estant dinant i com van a dormir els més petits,
en definitiva treure qualsevol dubte, inquietud, preocupació i sobretot conèixer de fons
tot el que ofereix el servei de menjador.
Serà infantil(P3,P4,P5)Dimarts 16/02 i Divendres 19/02 amb horari de
visita12.35h.,horari dinar 14.15h.
I per primària (1er. a 6è) Dimecres 24/02 i Divendres 26/02 amb horari de visita:13.30 i
horari de dinar 14.15.
Els pares/mares que estiguin interessats que es posin en contacte amb la comissió de
menjador per mail al correu electrònic: menjador@ampabescano.cat o bé fer arribar el
full d’inscripció omplert en el delegat/da de classe. Les inscripcions queden tancades el
dijous 4 de febrer. Comenta la comissió que qualsevol queixa que tingui la gent la volen
per escrit i per correu electrònic.
La nova comissió families en veu ens comunica que el proper dimecres 27 de gener a les
15h. presentaràn l’espai tertúlies al local de l’ampa de l’escola. Informen que es una
activitat oberta a tots els pares i mares de l’escola que tinguin ganes de compartir i parlar
sobre els temes que més els hi preocupin, deures, joc, emocions, amistats, etc. En
principi es tractaràn temes que la gent proposi i si s’escau es demanarà la intervenció
d’una professional per que ens pugui ajudar.
També es presenta la proposta d’uns tallers gratuïts d’artteràpia, expressió artística per
potenciar la creativitat als nens/as(seria preu simbòlic per pagar el material que utilitzi).
Aquesta comissió comenten que es tractaran en un principi temes que la gent proposi i
que es faràn diferents horaris perqué la gent tingui més oportunitat de poder assistir-hi.
Es comenta que tindrem un calendari a la web amb agenda per tenir present les activitats
que es realitzin. Es demana a cada comissió que faci uns escrits explicant quina es la
seva funció per després poder-la penjar a la web. En breu es tractarà la formalització de
l’ampa amb la Fapac.
En breu el Director ens informarà dels descomptes que tindrem tots els socis i no socis
de l’ampa el mes de febrer, i serà una prova . Si funciona es farà sempre que es pugui
però després serà només per els socis de l’ampa.
Aquests vals de descompte ens els haurem d’imprimir i presentar-los al establiment
adherit corresponent perque ens facin el descompte que indica.
El/ La Secretàri/a:

El President

_________________
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El president de l’ampa ens comenta tema pressupost per les festes que organitzen a
l’escola.
Per la festa de carnestoltes el 12 de febrer , miraràn de parlar amb Capgir perque es
cuidin de la xocolatada i melindros per unes 300 persones aprox. Els de sisé vendràn
coques. Es farà com l’any passat una desfilada de disfresses i karaoke. Es comenta la
proposta de passar una nota informativa amb faltes i fer un concurs. Qui trobi totes les
faltes pot ser el guanyador d’un premi.. També es vol fer un joc de preguntes amb 3
respostes on es van col.locant les persones en tres lineas i a base d’anar preguntant i
descartant, les persones es van eliminant fins que surt la persona guanyadora.
També proposen que els nens/as de sisé maquillin a 1 euro i així recaudar diners per el
viatge de fi de curs.
Per Sant Jordi el 22 d’abril , es vol organitzar un concurs per fer logo de l’escola i
l’altre un dibuix que seria la caràtula de l’agenda de l’any vinent. Hi haurien dos premis,
un per el logo i l’altre per dibuix de l’agenda. Es mostraria la foto dels guanyadors.
També es proposa fer un concurs de poesia, i en aquest cas el guanyador seria el que es
posaria a la contraportada de la l’agenda.
També hi ha previst fer una representació de la llegenda de Sant Jordi en forma d’obra
de teatre i servir pa amb xocolata.
Per la festa de final de curs el 18 de Juny
, es proposa fer com l’any passat. Es
demanarà que qui vulgui presenti un curtmetratge on es promocioni Bescanó. Pel que fa
el lloguer de les cadires d’aquest dia i del bar es diu que aquest any ja s’encarreguin els
de cinqué.

3. Torn obert de paraula:
S’ens fa arrivar una queixa d’uns pares que no veuen bé l’hora que arriben de la piscina
al migdia, i es comenta que no s’hi pot fer res.

Pròxima reunió de l’AMPA: dimecres 17 de Febrer a les 20.30 hores.

I sense res més a tractar, el President aixeca la sessió a les 22:35 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)

