
PROPOSTA D’ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA

Dimarts, 7 de juny de 2016

Hora d’inici, 21:09h

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del 3 de maig

S'aprova l'acta per unanimitat.

2.- Ara Arts

Es parla sobre com funciona el projecte i possibles dubtes

3.- Repàs a les diferents Comissions

- EXTRAESCOLARS:

Es presenten: Alicia, Àgata i Ruth per portar la comissió d’extraescolars a partir d'ara i es vota a 

favor.

. Extraescolar d'angles:

Es parla de l'enquesta que s'ha fet arribar a tots els pares i que s'ha dut a terme els dies anteriors, 

amb la que hem sabut que hi ha una inquietud per canviar d'empresa i de poder realitzar 

l'extraescolar al migdia.

. Es presenten diferents empreses a les quals s'ha demanat informació: International House,  UP, 

Mon Idiomes, Welcome i Kids And Us. Es decideix per votació que el pròxim any se n’encarregara 

d'aquesta extraescolar l'empresa Welcome i que si surt un grup per fer-la al migdia es podrà fer.

. Extraescolar de matemàtiques:

S'informa de la nova activitat que s'oferta el curs 2016-2017. Es presentarà als pares i es convidarà 

als mestres al setembre del 2016.

. Jornada esportiva:

Es comenta que va funcionar molt be.



- ESBARJO:

Sopar final de curs:

. Tenen el permís de l'ajuntament (fins les 3)

. l'IES Montserrat Roig ens cedeix  cadires

. Es decideix fer càtering per l'empresa AD+

. Com animació hi haurà espectacle de pallassos.

. Opció per celíacs

. Hi hauran monitors pels nens.

- SOCIALITZACIÓ:

. Es canviaran varis llibres de cara al curs vinent dels cursos: 4º 5º 6º.

. Es compraran tots els fungibles.

. Es vota per majoria que els llibres de lectura no es socialitzaran. Sí es donarà la oportunitat als 

pares de fer una compra col·lectiva para poder gaudir d’un estalvi en la compra d'aquests.

- MENJADOR:

. Aquest estiu es traspassa el servei de Serunion a Serhs. S’ha fet inventari i revisió dels 

equipaments de les cuines. 

. El personal actual (monitores, cuiners) es subrogarà.

. Es farà revisió dels preus del menú.

. Des de la Comissió de menjador es demana a la nova empresa revisió de la coordinació i d’algun 

monitor\a.

.Es va traspassar a la empresa entrant la inquietud pel bon control i servei de les dietes dels 

al·lèrgics i intolerants.

- REVISTA:

Es busquen pares per ajudar en la composició de la revista de cara a l'any que ve.

4.- Servei de Biblioteca:

Es prescindeix del servei durant la jornada intensiva. L'any que ve es votarà altre cop si es du a 

terme el servei durant la jornada intensiva.



5.- Reconeixement per la seva implicació a l'Ampa del pares que se'n van de l'escola:

Es decideix fer aquest curs un petit lot de fruits secs.

6.- Horari reunions Ampa:

Es revisarà l'horari en què es realitzaran les reunions de cara al setembre.

I sense cap més tema a tractar,

es tanca la sessió a les 00:28h

La presidenta, La Secretària,

Núria Monge Martinez Sibel Roig i Çelik


