ACTA
REUNIÓ
nar renovant
i expandint
entreAMPA.
els pares/mares la nostra
SESSIÓ DEL DIA 03.04.2014

Acta núm. 03/2014

Assistents:
Marcel, Marina, Ofèlia, Jordi Vega, Núria Garcia, , Eulàlia, Ismael, Ingrid i Roser.

Ordre del dia
•
•
•
•
•

Ratificació CONVENI CESSIO MENJADOR amb l’Ajuntament.
Calendari projecte “Rentem la cara a l’Escola” ( pintar zona menjador).
Concretar Pressupost.
Apunt situació vetlladors.
Aprovar aportació econòmica Piscina P4.
Pujada al Puiggraciós.

Desenvolupament de la sessió:

1.- Conveni de cessió del menjador a l’Ajuntament. Marcel ens informa que ens
donaran 2.500€ com a compensació de tot el que l’Ampa ha fet a l’edifici durant
aquests anys: 8 anys aprox. (tasques de manteniment). Tot i que no compensa, ja
que nosaltres en demanàvem 6000 €. Aquests diners els pagaran a finals d’any.
Així i tot també es farà càrrec l’Ajuntament d’unes despeses per arreglar
deficiències del menjador.
2.- Rentem l’escola: S’han escollit els dies 1 al 4 de maig per pintar el tendall de
l’escola. Primer es farà una reunió amb els pares, que s’ha convocat el 28 d’abril:
Dia: 28 d’abril
Lloc: Menjador
Hora: 20 h

Per pintar
s’ha pensatentre
fer-ho els
quan pares/mares
acabin les classes
juny, per
narel menjador
renovantperi dins
expandint
ladelnostra
qüestió de les olors.
3.- Vetlladores.- El menjador nou necessita vetlladores, per un nen amb problemes. S’han
posat monitores però no vetlladores. Actualment, l’Anna Cruz ha plegat del menjador i el
Sergi també. S’ha contractat una noia que psicòlega i estarà de vetlladora.
També s’agafarà un altra noia per a substituís a l’Anna.
Informa el Marcel que s’han cobrat totes les beques del menjador sol·licitades (7000 €).
4.- Piscina P-4.- Tal com comenta el Marcel, el preu de la piscina s’ha disparat.
L’inspector ens ha posat molts impediments, per qüestió dels monitors. L’Ampa haurà de
afegir més diners per a continuar amb l’activitat. A les instal·lacions de la piscina no tenen
suficient personal per fer la sessió de piscina de P-4 en un sol torn. Per això ara, s’haurà de
fer en dos dies.
5.- Pujada al Puiggraciós.- Es proposa convocar a la gent que pugi al Puiggraciós, a
l’ermita i començar l’excursió des d’allà. Després anar a dinar. Es comenta de fer-ho a
l’octubre. Tot dependrà del que es decideixi.

Sense més temes a tractar s’aixeca la sessió.

La Secretaria

Vist-i-plau del President

Ofèlia Alba

Marcel Piñol

