ACTA
REUNIÓ
nar renovant
i expandint
entreAMPA.
els pares/mares la nostra
SESSIÓ DEL DIA 07.05.2014

Acta núm. 04/2014

Assistents:
Marcel, Marina, Ofèlia, Geraldine i Judith .

Ordre del dia
•

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

Planificació 2ª fase.

•

Festa Fi de Curs: Possible canvi de data i format. Convocatòria voluntariat.

•

LOMCE. Accions conjuntes amb la resta d’AMPAS. Xerrada del dijous 8.
-

Accions conjuntes comunitat educativa de Catalunya . Concentració dia 14
de juny a BCN.

•

Apunt menús menjador.

Desenvolupament de la sessió:

1.- Valoració 1ª fase de pintura del tendall. La participació va ser molt important.
En un dia es va acabar de fer-ho tot. Hi van assistir unes 25 persones. Per tant la
valoració és molt positiva.
Ara encetarem la promoció de la segona fase de pintura: les baranes i les parets.
S’ha de planificar un altre cap de setmana.
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perquè en el menjador hi ha molta feina i s’ha de saber pintar bé. També s’ha de
valorar de pintar els radiadors i el sostre. Llavors s’hauria de desmuntar tot el
sostre i no sabem que ens podem trobar.
l’escola. Primer es farà una reunió amb els pares, que s’ha convocat el 28 d’abril:
3.- Festa Fí de Curs.- Direcció ens diu que no es pot fer la Festa Fi de Curs en la
data que hem programat, el 14 de juny, perquè es fa una mobilització a nivell esttal
a Catalunya contra la LOMCE.
El dia 22 de juny és Corpus i tampoc es podria fer el dissabte 21 de juny. Es
proposa de fer-la el dia 7 de juny i finalment s’aprova.
4.- Apunt del menjador.- El dia 15 de juny el menjador de la part de dalt, deixarà
de ser nostre.
També es va parlar dels menús amb la comissió de menjador i la Magda i
s’intentarà no incloure tanta carn als menús.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió.

La Secretaria

Vist-i-plau del President

Ofèlia Alba

Marcel Piñol

