
                           ACTA REUNIÓ AMPA DIA 12 D’ABRIL DEL 2018

La reunió comença a les 21’10h.

Els assistents són: Marta Gabriel, Rosa, Marta Coll, Sílvia Luque, Mireia, Raquel, David, Mònica, 
Judith Jorge, Montse Luque, Oriol, Anna, Sònia.

Els excusats són: La resta de membres de l’AMPA.

             
 Aprovació de l’acta anterior.

 REBUTS AMPA (Segona remesa) : De 143 rebuts s’han tornat 5. Per tant l’ingrés 
puja a  1.932 euros.

 SUBVENCIONS: S’han presentat tres subvencions a l’Ajuntament:
-Revista: Es parla de que la revista hauria de ser digital. El David fa la proposta des 
del claustre de professors, de fer un altre format de la revista, digital, i que fós 
mensual o trimestral (més recluïda). Es vota si continuem amb la revista en paper, 
però es decideix, per unanimitat, de fer un canvi. 
-Equipaments per a l’escola: Concretament pel pati.
-Projecte robòtica. 

 DONACIÓ AMPA: No es pot decidir perquè la germana Lluïsa no hi és. El 
David comenta que tenen unes propostes que ens faran arribar a la propera reunió. 
La donació d’aquest any podria ser d’uns 2.000 o 2.500 euros aproximadament.

 PROPOSTES EXTRAESCOLARS CURS VINENT. Una ex-alumna de 
l’escola ens ha fet arribar a través de la Mireia, una proposta de cuina. Hem pogut 
veure algunes de les receptes de cuina i en general, s’ha trobat interessant. L’activitat
sortiria a uns 28-30 euros mensuals. Hi hauria d’haver un mínim de 8 nens i es poden
apuntar a partir de p4.
L’Anna ens comenta que hi ha una empresa que es diu Ments creatives, que 
ofereixen extraescolars relacionades amb la tecnologia. 
La Mònica proposa de fer extraescolars d’anglès a través d’empreses que fan servir 
altres metodologies.

 SORTIDA PRIMAVERA: En el moment de la reunió hi ha apuntades 15 
persones per la sortida de Llinars del Vallès. S’han venut entre 50 i 60 samarretes.

 PREINSCRIPCIONS: Comencen el 13 d’abril i fins el 24 del mateix mes. Hi 
han hagut moltes incorporacions a P0 de la llar d’infants, així doncs, hi haurà una 
nova mestra a més a més de la Rosa. 

 ALTRES TEMES: El 20 d’abril es celebra la festa Mdp.
                        El dia de Sant Jordi hi haurà paradeta.
                        El 5 de maig els alumnes de 5è posen en marxa el projecte d’emprenedoria.
                        Falta concretar el dia per la festa dels alumnes de 6è.
                        Es pensen idees pel sopar de la festa de final de curs (entrepans, fideuà, etc)



                        
                        

                      LA PROPERA REUNIÓ ES FARÀ EL DIA 3 DE MAIG

                      LA REUNIÓ ACABA A LES 22’40H

                                                                                                                                              


