PROPOSTA D’ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA
Dimarts, 09 de MAIG de 2017
Hora d’inici, 21:05

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió del 07 de març del 2017.
S'aprova l'acta per unanimitat.
2. Comissió socialització:


Estem a l’espera de la resposta de direcció de la escola per conèixer la necessitat de
canviar i comprar llibres.



Compra col·lectiva de llibres de lectura a partir de 3r fins a 6è: es valora positivament
la compra col·lectiva. El curs vinent es mantindrà aquesta proposta tan beneficiosa per
a totes les famílies que hi participen.

3. Comissió esbarjo:


Es demana dividir la comissió esbarjo en diferents comissions degut a la gran dedicació
que es necessita per les diferents activitats que es realitzant a esbarjo.



SOPAR fi de curs: tenim els permisos pertinents, es decideix lloguer de taules i cadires.
El sopar serà el càtering de cada any però atenent les peticions de les famílies que van
contestar la enquesta del sopar, es realitza alguna variació, es canvia la pizza per
truites i croquetes. Es lloga un grup de animació amb disco mòbil, inflables i monitors
infantils.

4. Comissió revista:


Demana fotos a totes les comissions, remarca cultura i piscina.
Es prega resum al mail de revista quan hi hagi un activitat, a poder
ser amb fotos.



Es demana a pares de 6e fotos de grup i del viatge de fi de curs i una frase bonica.



Es farà menció i agraïments a professors que aviat es jubilaren.



Agraïments: benvinguda al nostre nou conserge Richard, pares i mares de 6e que han a
de l’escola que marxen de la escola.

5. Creació de noves comissions:


Comissió esbarjo =
 Comissió TIO: es busquen pares/mares per portar la comissió, en especial de
infantil ja que el públic de aquesta activitat es majorment de cicle infantil.
 Comissió CARNESTOLTES: es busquen pares/mares per portar la comissió, es
valora interessant que fossin pares de tots els cursos per promoure la
participació.
 Comissió SOPAR final de curs: es busquen pares/mares per portar la comissió
 Comissió Concert de Nadal: es busquen pares/mares per portar la comissió, es
pot fer ball, cant o qualsevol proposta que agradi!

•

Comissió reivindicació: estem a la espera que surtin pares/mares voluntaris per fer
nàixer aquesta comissió.

6. Comissió cultura:
•

No hi ha assistents a les xerrades,es valora la possibilitat de no fer mes xerrades.

•

Valoració positiva de la actuació del pallasso, encara que es pensa que es va fer un poc
llarg i els nens es van descontrolar una mica al final.

7. Comissió menjador:
•

No hi ha novetats, la empresa ha reaccionat molt positivament a les nostres
aportacions es valorant canvis molt positius.

8. Comissió camins escolars:
•

Es participara a una paradeta la setmana de la mobilitat que se celebra a Terrassa.

9. ZONA 2: curs 2017/18 hi ha molta manca de plaça de secundaria als nostres IES. Des
de el AMPA Lanaspa es recolza petició reivindicació de les AMPAS de la zona en
demanda de la ampliació de places.
10. Acudeix a la reunió la Teresa, mare de Crespinell. Ofereix dos sortides que realitzaren
des de la escola Crespinell per a que es puguin apuntar famílies de Lanaspa:
-21 de maig sortida a Port aventura.
-10 i 11 de maig a Serinya.
11. Quota AMPA es manté en 38 euros per al curs vinent.

12. Des de ‘escola ens fan la petició de una banqueta per al piano. Es fa votació, i es vota
per majoria que no es comprarà des de el AMPA la banqueta.
13. Lanaspa/Crespinell/ IES Monserrat Roig estan demanant un local proper a als centres
per treballar el projecteque uneix els centres.
14. Record/ agraïment per als pares que han col·laborat amb la escola i aquest any ja
marxant de la escola. ES vota per majoria que es fa regal de agraïment.
15. S’estableix propera reunió dimarts dia 6 de juny.
16. PRECS I PREGUNTES:
•

Una mare de infantil proposa una idea de projecte d’escola molt interessant:
APADRINAMENTS, PADRINS I FIOLS. Projecte que beneficia a tots els nens de la escola i
afavoreix que comparteixin activitats i potencien valors.

•

ESPLAI D’ESTIU: una mare pregunta com es pot saber si es realitzarà el casal d’estiu.

I sense cap més tema a tractar,
es tanca la sessió a les 23:37h

La presidenta,

La Secretària,

Núria Monge Martinez

Sibel Roig i Çelik

