ACTA DE REUNIÓ D’ASSEMBLEA DE L’AMPA
3 Abril de 2018
Hora d’inici, 21:05h
1. Aprovació , si s’escau, de l’acta de 6 de març de 2018
S’aprova l’acta per unanimitat.
2. Seguiment de les accions aula de música.
S’ha presentat el document de queixa per reivindicar reformes a l’escola per cobrir les mancances de la
mateixa.
Aquest document està elaborat amb coordinació amb l’equip directiu on apareix com a part afectada i el firma
conjuntament amb l’AMPA.
La idea és presentar aquest document a la reunió que tindrà l’Ampa i l’equip directiu amb la Sra Carme Vigués a
Serveis territorials de Sabadell el proper 16 d’abril.
Divendres 6 la junta de l’AMPA es reunirà amb l’equip directiu per acabar de coordinar aquesta reunió a Serveis
Territorials. Es demanran tots els informes i registres concrets de temperatures que tingui l’escola per poder
adjuntar-los al document reivindicatiu.
S’ha decidit esperar la reunió i resposta del departament abans de fer qualsevol altre acció. Un cop tinguem
resposta i ens tornem a reunir en assemblea decidirem quines altres mesures de pressió posarà en marxa
l’AMPA perquè les nostres demandes siguin escoltades i puguin ser solucionades de manera òptima.
Algunes d’aquestes accions que han anant sortint són:
- No permetre que els nostres fills facin classe a l’aula de música si les temperatures no són les que la legislació
permet per poder fer classe.
- Fer la classe de música al atri de l’ajuntament els dies que hi ha ple a l’ajuntament
- Entrar per registre aquest document amb les nostres demandes tant al Departament de la Generalitat, a
l’Ajuntament, al Síndic de Greuges i Sindicats.
- Difusió a les diferents xarxes socials.

3.Precs i preguntes.
La comissió d’esbarjo presenta breument la informació sobre el casal d’estiu que es farà a l’escola perque
donem el vist-i-plau i tirar endavant l’oferta.
Aquest casal es farà del 25 de juny al 3 d’agost ( hi ha també la possibilitat de fer-lo les dues últimes setmanes
d’agost i primera de setembre)
Es parlarà més acuradament del tema a la propera reunió d’AMPA ordinària.
Una mare pregunta si es possible fer un canvi de menjador pel curs vinent. La resposta és que no es possible
fins que no acabi la concesió de l’empresa que ofereix el servei de menjador aquest curs.
S’informa que la data del sopar d’AMPA de final de curs serà definitivament el 15 de juny

Es planteja fer un canvi d’horari de les reunions d’AMPA. Aquest tema es tractarà en la propera
reunió ordinaria.
La presidenta
Núria Monge

La secretària
Natàlia Sanz
(en nom de Sibel Roig)

