
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 1 de Març de 2018

La reunió comença a les 21:10 hores

Els  assistents a la  reunió són: Gna Lluisa,  Anna, Raquel,  Mireia,  Imma Ubals,  Rosa,
Marta Gabriel, Marta Coll, Silvia Luque, Oriol, Sònia, Gna Eulàlia, Tonyi.

Excusats: el resto de membres d’ampa.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Carnestoltes: (10 de febrer), es fa una bona valoració de la festa, ja que va anar força
bé. Es presenten i entreguen tquets  i despeses. Es comenta que el total han estat
 100 partcipants, i que el premi de 200€ ja està ingressat.

 Portes obertes: Ha estat una jornada de portes obertes molt positva ja que hi ha hagut
molta gent. Però de cara a la feina que fa l’AMPA no es gens favorable ja que no es
mostra en cap moment tota la feina que es fa. Es comenta de mostrar fotos, fer video
de cara a la primera reunió que es fa a començament de curs pel tal d’ensenyar tota la
feina que porta ser membre d’AMPA.
La gent no hi partcipa gens i el professorat no hi col·labora gens.
Hi han moltes queixes per la poca partcipació i col·laboració entre els membres de
l’AMPA i moments de tensió a la reunió, de qui fa i qui no fa segons qué. No hi ha una
bona organització per tant és un punt que s’hauria d’aclarir i anar vetllant per tal de no
tornar  a  tenir  mal  entesos.  Una  de  les  opcions  que  es  comenta  és  la  de  crear
Comissions.

 Donació de l’AMPA: Segons pressupost és de 1.000€ a 1200€. s’ha d’acabar de decidir
quins jocs educatus es compraran, ho comentarem amb el professorat perquè ens
donin un cop de mà.
El 12 de Març comença la convocatòria per les subvencions. L’Imma comenta que a
ella només li van parlar de la subvenció de la revista. El dia 5 de Març fan la reunió
informatva per les subvencions la Rosa s’ofereix per anar a la reunió, ja ens informarà.
S’intentaran demanar totes les subvencions oportunes per poder fer els canvis al pat.
La Mireia ha confrmat via mail l’assistència de la Rosa a la reunió informatva per les
subvencions. Es decideix esperar que aconseguim de subvencions per després decidir
que es fa. També es proposa passar els fulls al professorat, perquè facin un cop d’ull i
ens ajudin a decidir.

 Sortda primavera AMPA: (15 d’abril),  s’ha d’acabar de parlar de cara a ls setmana
vinent, a partr del 5 de març es començarà a passar informació. La Germana Lluïsa
comenta  de  demanar  a  Monterri  el  tema  transport.  Aquest  any  fem  coincidir  la
sortda de primavera amb el SOM (Solidaritat i Missió), la trobada es farà a Llinars del
Vallés. En breu rebrem informació.



 Es comenta que durant el mes de març es faran les proves diagnòstques als alumnes
de 3er i al mes de maig es faran les proves als alumnes de 6è .

 La Germana Lluïsa, comenta que la setmana vinent comencen les obres, fan canvi de
calefacció de gasoil a gas. També volen canviar fnestres, però això acabarà de decidir-
se  quan  s’aconsegueixin  les  subvencions.  Una  vegada  tnguem  les  subvencions
s’acabarà  de  decidir  si  es  fa  tot  o  no,  però  principalment  faran  la  calefacció
“escomesa” l’obra començarà el proper dimecres 7 de març.

També ens diu que han anat venint unes 10 famílies per la llar d’infants.

 

La reunió a fnalitzat a les 22:50 hores
Propera reunió: 12 d’abril de 2.018


