PROPOSTA D’ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA
Dimarts, 07 de març de 2017
Hora d’inici, 21:09h

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del 07 de febrer de
2017.
S'aprova l'acta per unanimitat.

2. Repàs a les diferents Comissions.
- MENJADOR:


Apareixen algunes queixes sobre el picknik que donen quan els nens
van d'excursió. A partir d'ara en l'entrepà, el pa serà del dia i es farà
truita francesa.

 Respecta a l'atenció de nens i nenes amb NEE l'empresa està
buscant alternatives doncs actualment ja es compleixen les ratios.
 Es renovaran gots doncs els que hi havia estaven molt vells.
 S'avisa que a partir d'ara els productes ecològics i de proximitat
seran definits al menú del mes corresponent.
- ESBARJO:


Carnestoltes: es fa una valoració molt positiva de l'organització i el
funcionament. També es busquen pares per portar el carnestoltes
de cara el curs vinent. 2017-2018.



Sopar de final de curs: S'està mirant que el menú sigui paella o
fideuà feta per una empresa a l'escola. Es puntualitza que s'han de
llogar taules i cadires.

- EXTRAESCOLARS:


Casals d’estiu: no està definida la oferta de casals d'estiu de
moment.

- CULTURA:
S'anul·len dues xerrades que finalment no es faran. Es parla d'una tercera
que es tractarà el tema de contes infantils.
- CAMINS ESCOLARS
Es defineix una mica el concepte de camins escolars que es molt ben rebut
pels pares i mares assistents a la reunió.
S'aprofita per demanar que la reunió interna de camins escolars estigui
oberta a tots els pares de la nostra escola per donar a conèixer el projecte
en el qual estem immersos.

3. Altres temes:


Vetlladora. S'engega el tema de recollida de firmes per demanar
mes hores de Vetlladora a l'escola.



Calendari reunions 2017-2018: . Es marcarà un calendari de
reunions de cara el pròxim curs.



Seguretat a l'escola. Tal com es va quedar a la reunió anterior, es
faran una serie d'actuacions en matèria de seguretat. S'elaborarà
una llista de cara a la pròxima reunió d'accions a portar a terme
per adaptar l'escola a la normativa de seguretat.

4. Precs i preguntes.

Carnestoltes a l'escola: Es comenta que la logística per recollir els nens i
nenes d'infantil desprès de l'actuació de la tarda, va ser una mica liosa i
alguns nens van costar de ser trobats pels seus pares.
I sense cap més tema a tractar,
es tanca la sessió a les 23:26h

La presidenta,

La Secretària,

Núria Monge Martinez

Sibel Roig i Çelik

