Acta de la reunió del 07
De Febrer de 2020

Ordre del dia:
1.2.3.4.-.
5.6.7.8.-

Aprovació acta reunió anterior
Regal comiat 6è
Comissió extraescolars. Valoració portes obertes
Comissió comunicació. Funcionament butlletí i valoració tallers literaris
Biblioteca
Sant Jordi
Comissió econòmica. Canvi de gestoria i presentació projecte espais
Altres informacions d’interès

S’inicia la reunió a les 21:00h.
Assistents:
•

Junta de l'AMPA: MB (presidenta), RH (tresorera), CD (secretària), les vocals NG i
SM
Punt 1: Aprovació acta reunió anterior
Deixem per la propera reunió l’aprovació de l’acta
Punt 2: Regal comiat de 6è
Ja que no s’ha presentat cap mare/pare de 6è (ni en aquesta ni en la darrera
reunió) i degut a la urgència de tirar-ho endavant; decidim que aquest any es faran
clauers i segons com sigui l’acollida ho tindrem en compte pels propers cursos.
Punt 3: Comissió extraescolars. Valoració portes obertes
La Sara va anar a la reunió del Consell Escolar i va presentar les activitats pels
pares. S’aproven les activitats de judo i ioga però només per les persones que
pertanyen a la comunitat educativa del CEIP Pinetons (personal de neteja, pares,
mares, professors, personal de cuina ....).
Considerem que per les activitats dirigides als pares no cal monitoratge.
Les portes obertes han anat bé però degut a la malaltia de les monitores de dansa
hem hagut de canviar de data ja que creiem que les portes obertes les han de dur a
terme les monitores responsables de l’activitat.
Punt 4: Comissió comunicació. Funcionament butlletí i valoració tallers
literaris
Estem treballant en l’obtenció del segell de bones pràctiques de la biblioteca
escolar.
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S’estan arreglant els pufs de la biblioteca.
El butlletí ha tingut molt bona acollida. No ha de ser setmanal, sinó que sortirà
quan hi hagin novetats. De moment em pensat que es faci cada quinze dies.
El taller de gener va anar molt bé i estem pendents dels taller que es farà al
març. Estem pensant en diferents idees, entre elles: taller de titelles o contes
per l’educació emocional.
Es vol proposar a direcció obrir la biblioteca per fer lectura en família.
Punt 5: Biblioteca
Les factures de l’Strogoff han estat assumides per la comissió de biblioteca de
l’escola. Ja que vam intentar fer una reunió entre comissió biblioteca escola i
l’Ampa i no es va poder fer.
Punt 6: Sant Jordi
El durem a terme juntament amb l’escola
Punt 7: Comissió econòmica. Canvi de gestoria i presentació projecte
espais
Ens hem d’informar si les famílies poden anar a benestar social per demanar
ajudes per fer extraescolars a l’escola. Si no, ens podríem plantejar fer beques
perquè puguin accedir. Hem de fer un protocol a seguir.
Hem de canviar de gestoria perquè la nostra ha tancat. Ells ens en buscaran
una semblant a la seva i amb preus similars.
Punt 8: Altres informacions d’interès
La Sara ens ha llegit el pregó de carnestoltes i ens ha semblat molt maco i
correcte.
La propera reunió serà el dia 28/02 a les 17:00 h

La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
MB

La Secretaria,
CD
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