ACTA
REUNIÓ
nar renovant
i expandint
entreAMPA.
els pares/mares la nostra
SESSIÓ DEL DIA 05.06.2014

Acta núm. 05/2014

Assistents:
Marcel, Marina, Ofèlia, Jordi V. Ingrid, Silvia, Xavier i Juanjo.

Ordre del dia

•

Valoració projecte 1ª y 2ª fase “Rentem la cara a l’Escola” ( pintar zona
menjador)

•

Festa Fi de Curs: Convocatòria voluntariat. Exposició actes.

•

Comissió Llibres.

•

Convocatòria relleu Junta actual. Elecció nova Junta.

•

Comissió piscina. Valoració curs.

•

Convocatòria relleu Junta actual. Elecció nova Junta

•

Comissió piscina. Valoració curs.

•

Proposta noves formules de finançament.

•

Valoració global curs 2013-2014.

Desenvolupament de la sessió:
•

Valoració projecte 1ª y 2ª fase “Rentem la cara a l’Escola” ( pintar zona
menjador). La primera fase de la pintura va ser tot un èxit de participació i es va
acabar en un dia.
La segona fase ja va ser més discreta en participació, i per tant va costa més de

finalitzar.
nar renovant

i expandint entre els pares/mares la nostra

La tercera fase va estar millor que la segona i va participar més gent.
El dia 19 a la última reunió Ampa hem de decidir el color de la pintura que volem
pintar. La direcció de l’escola vol un color pistatxo. (suau)
També haurem d’escollir pressupost de pintures i de possible pintors. Perquè hi ha
opinions (Ismael i Ofèlia) que apuntes a que es podria contractar a un pintor per fer
aquesta feina què és més delicada.
Es decideix que a la Festa Fí de Curs es col·loqui una urna per recaptar diners per
pintar el menjador.
•

Festa Fi de Curs: Convocatòria voluntariat. Exposició actes.
Marcel ens va explicar totes les propostes i activitats que es faran a la Festa.
Marcel ens presenta un got que s’ha fet per a la festa amb el logo de l’Escola en
català, que costarà 50 cts.
Hi hauran polseres, com l’any passat, i també collarets fluorescents. Costarà 1 euro
tres polseres.
La música la portarà un pare de franc.
Hi hauran inflables com l’any passat, una rifa (un pernil i un altre rifa per un val
per anar de colònies).
La festa començarà a les 20:30 i s’han contractat tres persones externes de
seguretat, per vigilar en la festa, que són professionals.
La Comissió de festes i el voluntariat que es vulgui apuntar quedaran el dissabte al
matí al menjador de l’escola per preparar tots els entrepans de la festa.

•

Comissió Llibres.
La Comissió de llibres es reunirà la setmana que ve. Es preveu començar a
treballar en la reutilització els dies 1,2,3 i 4 de juliol. Enguany tindrem el menjador
per a treballar. Es farà una crida per a recaptar voluntariat.

•

Convocatòria relleu Junta actual. Elecció nova Junta.
Es debat aquest tema. En Marcel diu que hauria de ser substituït, però donat la
manca de persones que assoleixin la seva feina, decidim entre tots que en Marcel
continuï.

En
Vega ho deixa.
narJordi
renovant
i expandint
•

entre els pares/mares la nostra

Comissió piscina. Valoració curs.
De moment hi haurà continuïtat de piscina pels cursos P5, 1er i segon.

•

Proposta noves formules de finançament.
Es proposa i s’aprova que els pares puguin fer una aportació voluntària de 10€ per
comprar material escolar.
Es crearà un rebut solidari que s’entregarà als pares junt al rebut de la quota de
l’Ampa.

•

Valoració global curs 2013-2014.
En general és positiva. Només un apunt i és que aquest any no s’han impartit
tallers.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió.

La Secretaria

Vist-i-plau del President

Ofèlia Alba

Marcel Piñol

