
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 3 DE  JULIOL DEL 2019

La reunió comença a les 21:15 hores

Els assistents a la reunió són: Vanessa, Oriol, Marta, Sònia, Silvia, Rosa, Anna, Mònica,
Imma Q., Mireia, Judith R, Raquel, Judith J., Germana Lluïsa.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Curset de natació extra escolar:  Aquesta activitat  tira endavant,  de moment tenim
inscrits uns 9/10 nens.

 Festa final de curs: En general es considera que el sopar ha anat molt bé i fer un sopar
amb temàtica ha agradat ( el tema escollit va ser hippies ). Hem de tenir en compte
que van sobrar 4 coques. El regal que se’ls hi va fer als ballarins va ser tot un èxit, els
nens ja esperaven les pistoles d’aigua.

 Festa de 6è: En general molt bé. La idea de fer sopar de barbacoa va ser tot un èxit, tot
i que per altres vegades haurem de tenir en compte portar més barbacoes ja que els
últims van menjar  molt  tard.  Els  regals  que es van fer  als  nens,  les  motxilles,  van
agradar molt. El discurs de la presidenta molt bé, va fer plorar a les mares.

 Graduació P-5: Súper bé. Un èxit fer fruita.

 Festa de la llar:  La festa va anar molt bé. Però, hem de tenir en compte que al ser una
festa quan ja  ha acabat l’escola,  no hi  havia la  beguda en fred ja  que no hi  havia
membres  de  l’AMPA.  Cal  tenir-ho  en  compte  per  pròxims  anys.  Van  sobrar  dues
coques. La Jana i el Marc van fer una molt bona actuació de pares.

 Organització AMPA: cara el curs vinent hi haurà una sèrie de canvis i/o millores :

o Es faran pressuposts per les activitats 
o Es faran comissions per tot l’any
o

 Informació de la Germana Lluïsa:
o Reunion inicis de curs 2019/2010: Reunió de la llar 4 de Setembre, de p3 a p5

9 de setembre, de 1r a 3r 16 de setembre i de 4t a 6e 17 de Setembre
o La germana ens agraeix a tots la nostra col·laboració i implicació. Està molt

contenta amb l’AMPA que té.
o L’any que ve s’iniciarà un nou projecte en anglès
o Les competències bàsiques han anat molt bé.
o Ja tenim auxiliar de conversa ( en principi ja hi ha dues famílies )

FI DE LA REUNIÓ: 22’30 HORES.


