REUNIÓ JUNTA DE L’AMPA
HORA INICI: 21:29H

ASSISTENTS DE JUNTA:
☒ Emma Fàbrega
☒ Mar Pujol
☐ Cristina Clé
☒ Marga Molas
☒ Yolanda Rodríguez
☐ Nom Assistent

DATA: 20/03/2018

☐ Ignasi Auquer
☐ Rosa Casademont
☐ Mia Benítez
☒ Marta Romera
☐ Xoni Mata
☐ Nom Assistent

☐ Raquel Novillo
☐ Lluís Palou
☒ Josep Garcia
☒ Raquel Bosch
☐ Nom Assistent
☐ Nom Assistent

ORDRE DEL DIA
1.- Sopar de final de curs
2.- Balanç comissió de llibres
3.- Comissió d’higiene
4.- Comissió de patis
5.- Newsletter de la web
6.- Biblioteca
7.- Varis

CONCLUSIONS / ACORDS
1.- Sopar de final de curs.
Els de 5è se n’ocupen. Lloguen a la mateixa empresa del curs passat.
L’AMPA assumeix el cost dels menús dels Mestres i la despesa del músic, en David Julià.
La data està concretada pel 15 de juny, a l’espai de la pineda o al pavelló si plou.
Els tallers de la tarda estaran organitzats des de la comissió d’extraescolars.
Les coques i els sucs ho demanarà l’Emma a l’empresa de SERUNION.
2.- Balanç comissió de llibres.
La comissió s’ha reunit amb el representant de l’empresa llibrestext. S’han presentat els
números i pràcticament totes les famílies són socies de l’AMPA.
Se li van passar les queixes sobre el tema del material i va disculpar-se. Ja se li va comunicar
que si no podía garantir una millora en aquest aspecte, pel proper curs, no s’utilitzarà el servei
pel material.
Pel proper curs 2018-2019 es comprarà una partida nova de llibres de medi de 3r i 4art.
3.- Comissió d’higiene.
Després de dues visites guiades per l’escola i 3 reunions s’ha redactat un projecte que sembla
viable desenvolupat en dues fases segons converses mantingudes amb l’ajuntament. Tot i
això no està tancat.
Per redactar el projecte s’han tingut en compte les respostes del qüestionari que van donar
els alumnes de primària i els docents d’infantil.
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El projecte parteix de fer de cap i de nou els WC, no només de fer-los bonics.
4.- Comissió Patis.
S’ha enviat un mail a la CUP per saber quan es podrà disposar dels 3500€ i per saber si cal
presentar alguna factura per justificar alguna despesa.
Estem pendents d’aquesta resposta per planificar l’evolució de la modificació del pati.
5.- Newsletter de la web.
Tenir aquest servei tindria un cost adicional d’entre 10-12€ . Demanarem més información de
com funciona, si cal gestionar els subscriptors nosaltres o si és automàtic, cada quan s’envia…
I si funciona com els blocs de l’escola creiem que pot ser interessant.
6.- Biblioteca.
La Marissa demana si es pot fer difussió via mares delegades d’uns tallers subvencionats per
la Diputació de Girona que es faran a la biblioteca, adreçat a famílies amb dificultats a nivell
d’informàtica per poder ajudar als fills. Ho trobem correcte per fer-ho.
7.- Varis.
- Canvi de la bústia perquè es mullen els documents i s’ha estrabiat una clau i la segona no se
sap on és.
- Recordem que el 4 de maig serà la jornada de portes obertes per les famílies.
- Inscripcions de piscina. Pel proper curs es valora la inscripció on-line, com es fa amb les
activitats extraescolars. També es valorarà tenir un calendari d’inscripcions que permeti fer el
pagament de l’activitat amb 2 terminis abans de l’inici del curset.
- Cal fer l’escrit del 7 en 1 abans del dia 26 de març. Repassem què hi podem posar.

La reunió s’acaba a les 22:45 hores.
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