Reunió AMPA ESCOLA PUIGGRACIÓS
30/11/2017
21:00 MENJADOR DE L’ESCOLA.
28 pares assistents
SEGUINT L’ORDRE DEL DIA:
Fira Santa Llúcia
Escola Disset faran uns balls.
-

Necessitaran Tarima gran
El tió a la tarima petita

Parada de llibres
-

es compren a editorials, perquè com que amb el reciclatge no se’n compren tants,
no en regalen. Els deixen a bon preu.
s’ha fet crida a pares per a que donin llibres en bon estat per a la paradeta i
vendre’ls

Paradetes Artesania
Mostra de pessebres lliure, de superfície sòlida mida lliure entre dina4 i dina3. Es farà mail de
comunicació.
Paradeta de les extraescolars de manualitats.
Patge reial
El tió i el patge
-

seran gratuïts
Entrada patge amb batucada, potser nens p4 i p5

Poni
L’escola ha proposat mestres per fer pinta cares potser fosforescents
7a edició de fira de sta. Llúcia.
50% a TV3, 50% fons solidari de l’escola de la recaptació fins ara
Considerar si una part va al fons solidari o a alguna entitat per la lluita a favor de la leucèmia.
Es proposa també no donar al projecte de la Marató i fer aportacions a altres entitats.
Considerar algun estant a la fira sta. Llúcia d’informació sobre aquest tema
Saber com està el fons solidari, actualment. Depèn de l’escola i és quelcom obert a tothom qui
hi vulgui aportar
-

Considerar d’afegir-ho al TPV per a fer donatius.

Considerar també fer un donatiu a compte de l’AMPA.
També fer crida a la donació de sang, necessari per al tractament.

Venda de polseres vermelles per a les donacions: 2 polseres a 1 euro
Propostes
50-50 marató i fons solidari: 0 vots
50-50 marató i malaltia: 1
50-50 malaltia i fons solidari: 4
x-y-z malaltia i fons solidari i marató: 21  decidir percentatge en funció de l’estat
del fons solidari.
100 a decidir + aportació: 2
Pensar en decidir-ho anualment.
El més important per la fira de Sta. Llúcia fan falta voluntaris.
S’enviarà correu per a fer crida per a voluntaris entre els pares
-

Mínim 15 persones per les paradetes

En la setmana del 11 al 15, tot el muntatge de l’atrezzo, lots, toca-toca (200 o 300
caixes)...
-

Matí, tarda o vespre.

Solidaritat alumnes malalts
Fer alguna acció al llarg del curs sobre sensibilitzar sobre la malaltia.
-

Llibre “en Joan té cuques a la sang”, xerrada amb l’autora (Sant Jordi)
Els beneficis del llibre van a l’AFANOC.

AFANOC
-

Enguany té una campanya de venda de gorres

Banc de Sang, fer arribar el bus de recollida de sang prop de l’escola.
-

El dia de sta. Llúcia no pot ser. De cara a l’any vinent fer-ho a la pista, el dia de Sant
Jordi.
Horari de 2-3 hores.

Eleccions nova junta
1 any lectiu agafa 2 anys fiscals,
La nova junta entrarà en vigor l’1 de gener de 2018.
Agraïments del president dimitent.
Es presenta un grup de pares
-

Proposta de treball per comissions amb poder sobre el seu àmbit.
o 9 comissions, totes en comunicació i obertes a la participació de tothom,
amb persones responsables.

-

Grup de portaveus en contacte amb la direcció de l’escola
o Relleu en aquests càrrecs
Proposta de treballar per l’escola
o Necessitats de nens
o Necessitats de l’escola
o Noves comissions
 Comissió de projectes de millora, manteniment
 Comissió pedagògica, espai de debat educatiu
 Comissió econòmica, acompanyament al tresorer.

Càrrecs
PRESIDENT: Ismael
VICEPRESIDENT: Joan
TRESORER: Jose
SECRETÀRIA: Roser
Junta nova decidirà com fer la firma bancària
Votacions: Sí per unanimitat
Igual que fins ara les comissions seguiran sent autònomes
Facilitar contactes amb les comissions.
Presentació dels responsables de les comissions.

