REUNIÓ AMPA. DIJOUS 8 DE MARÇ
1. PROPOSTA COMPARSA AMPA
Es planteja muntar una comparsa de l’AMPA-ESCOLA, crear una comissió de carnestoltes. Proposta inclusiva, per a
tothom. A la reunió amb direcció, es va comentar de que la setmana de carnestoltes es vinculés amb la disfressa de
la comissió de l’AMPA. Comissió autònoma. Qui participi farà l’aportació econòmica si és pertinent.
Es crea la comissió. Sorgeixen 2 voluntàries per a manegar-ho.
2. BIBLIOTECA
Valorar els llibres i la cura dels llibres lligat al projecte pedagògic. Amb el projecte pati es proposa que cada dia a
l’hora del pati obrin la biblioteca. S’enfocarà millor el préstec dels llibres premiat. Volen incentivar la qualitat.
Es decideix modificar la comissió de llibres, per comissió de llibres i biblioteca per tal d’ajudar al centre en la gestió
de la biblioteca escolar.
3. REGALS A MESTRES
El centre no és partidari que es facin regals.
4. GESTIÓ I COORDINACIÓ SITUACIONS EMERGÈNCIES
Es van decretar serveis mínims a la nevada, però igualment van anar-hi tots els monitors.
Es crearà protocol per a garantir i gestionar serveis mínims amb prou antelació.
5. PORTES OBERTES (18 de MARÇ)
Es farà vídeo de presentació de les comissions de l’AMPA, que es projectarà a l’espai de la biblioteca. Es donaran
tríptics de l’AMPA.
6. CASETA “ABANDONADA”. PROPOSTA DE PROJECTE BIBLIOTECA O LOCAL AMPA
La caseta de sobre el menjador, està en perill de runa. Per a arreglar-ho, es proposa presentar projecte a
l’ajuntament, que consisteix a aprofitar l’estructura per a posar-hi la biblioteca, laboratori, espai d’estudi per a
treball. Es farà plànol i pressupost.
7. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2019. REUNIÓ AJUNTAMENT
A partir del 2019 no es podran presentar projectes de portes endins de l’escola.
Sobre el projecte atorgat del 2018, avisaran el dia que vinguin a revisar el projecte de l’escola. La tècnica proposa
posar 2 tendals, però es desitjaria que posessin als 3 patis.
8. COMPTABILITAT I TRESORERIA AMPA
Els assentaments comptables els fa el gestor extern, la comissió ampa fa un seguiment. Tancament 2017 es
presentarà en breu.
9.
-

REUNIÓ AMB DIRECCIÓ. PUNTS TRACTATS.
19-23 març setmana cultural, tema de festes populars
Projecte pressupostos participatius, han de ser fora de l’escola
Projecte pati, segueix en curs.
Proves diagnòstiques competencials
o les nota mitja de l’escola s’obté en el dia i moment que demana.
o tots els infants l’han de fer, si no la fan el dia que toca no computa en la mitja de l’escola.

10. ALTRES TEMES
Projecte extraescolars a la tarda s’està estudiant, servei de tarda ampliat, de cara al curs 2018.

