Acta de la reunió del 12
de Maig de 2020

Ordre del dia:
1234-

Comissió extraescolars
Aprovació del pressupost del detall de fi de curs de 6è
Comissió comunicació/biblioteca
Comissió econòmica

Assistents:
Junta de l'AMPA: MB (presidenta), NG (Vicepresidenta), RH (tresorera), les vocals SM,
AV, NG, MV i SG.
S’inicia la reunió a les 17:00h telemàticament.
Punt 1. Comissió extraescolars

Sembla que el curs vinent no hi haurà l’esport extraescolar de P5 subvencionat per
l'Ajuntament. Hem d’esbrinar si les altres escoles reben una subvenció enlloc de tenir el
monitor pagat.
La Sofia està fent el calendari d’activitats pel curs que ve. De moment hem decidit
mantenir activitats al migdia, i si al final hi ha el canvi d’horari que es comenta ja
adaptarem els horaris. Davant la incertesa hem decidit no fer pagar la paga i senyal de
10€ per reservar plaça.
S’està plantejant la possibilitat de contractar una tercera persona (a part de la Sofia i la
Chaimae) per donar suport, fer algunes de les extraescolars i anar també els dissabtes.
Punt 2. Aprovació del pressupost del detall de fi de curs de 6è

Se li ha confirmat a la Núria Farré el pressupost del regal de 6è. Hem escollit la primera
opció que és el clauer amb una cinta d’antelina plana i l’anella clàssica d’acer.

Punt 3. Comissió comunicació/biblioteca

“Paraules al vent” ha estat una experiència molt maca i positiva que ha dut a terme el
seu propòsit, que era fer volar les paraules al voltant de Sant Jordi.
S’ha intentat que tingués continuïtat però de moment no arriben més enregistraments.
Queda obert a rebre més àudios, i quan n’hi hagi suficients es podrà fer una nova
temporada.
Des de l’ajuntament s’ha comunicat que la diputació tancarà els blogs, així que caldrà
fer una nova web.

Punt 4. Comissió econòmica

Tema pressupost per espais de l'escola hem comentat deixar-ho per el curs vinent i
concretar / aprovar a la assemblea.
Es proposa fer la proper reunió a principis de juny també telemàtica.
La presidenta aixeca la sessió de la qual estenc aquesta acta.

La Presidenta,
MB

La Secretària,
CD

