DIJOUS 10 DE MAIG DE 2018
ORDRE DEL DIA
●

PROJECTE PATI +TENDALS+CASETA MESTRES

PROJECTE PATI
DISSABTE 12 primer cap de setmana de feina al projecte pati.
S’espera que en 2-3 dissabtes estigui fet.
Primer dia.
- Llimar palets
- Pelar i vernissar troncs
- Manteniment de cuineta i elements ja instal.lats
Si plou es farà sota el porxo la neteja dels elements de fusta ja muntats
El dia 19 de maig es vol fer tot el dia.
TENDALS
Reunió divendres 11 de maig amb l’ajuntament.
Hauria de ser tipus umbracle.

CASETA MESTRES
Departament diu que la caseta és de l’ajuntament
Es revisarà tècnicament la seva situació.
● TEMA BANCS
BBVA han millorat condicions respecte BS, encara no han confirmat sobre comissions.
S’intentarà millorar condicions rebuts amb BS.
Abans de final de curs cal que ens donin el formulari sepa als pares., que han d’anar al
banc a lliurar acceptació del tràmit.
Aprofitar la inscripció de nous alumnes el juny.
Especificar que el cost dels rebuts retornats serà a càrrec dels pares.
● REUNIÓ TPV
Es va notificar que es deixava de passar per tpv el pagament de fixes.
La resta, pagaments tiquets esporàdics i escola es farà per TPV.
● FESTA EXTRAESCOLARS
CIRC és el dijous 31 de maig el circ al gimnàs a 4.30
ALTRES EXTRA és el divendres 1 de juny la resta d’activitats.
Es fa crida per a voluntaris per a ajudar en la festa, a partir de 15.30 aprox, ajudar a recollir
fins a hora de plegar, per a tots 2 dies.
●

PROJECTE PARTICIPATIU AJUNTAMENT

S’ha proposat com a projecte millora per a vianants la zona de la muntanyeta, av. Pau
Casals.
● FESTA FINAL DE CURS
16 de juny
Hi ha canvis d’ubicació de barres.
altres idees d’activitats.
Rifa per a recollir diners, en substitució de la loteria de nadal, amb un bon regal.
venda de tiquets el mateix dia.
● FEEDBACK amb DIRECCIÓ
Hi ha convocada reunió amb comissió menjador el dia 11 de maig, amb diversos temes.
Tenen reunions amb l’ajuntament per a propostes de millora dels centres.
L’escola ha estat escollida com a centre formador per a mestres en pràctiques.
Preinscripcions. 47 places demanades per a p3 i 10 per la resta de cursos.
Es mostra interès en el projecte 50 50 de reducció de despesa energètica, que reporta
beneficis a l’escola.
● ALTRES TEMES
Proposta millora accessos al centre.
Fer crida al civisme sobretot a l’hora d’entrada.

