AMPA DE L’ESCOLA DELS ENCANTS
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA - CURS 2010-2011
Dia: divendres 10 de setembre
Hora:16:45
Lloc: Escola dels Encants
Assistents: Sergi Blancafort, Marc Palau, Montse Caballé, Laia Suau, Anna Gou, Alfred
Santapau, Ivan Manero, Dani Vilaró i Josep Maria Soro. Excusa la seva presència Susanna
Boya. Es passen a sotmetre a consideració els punts de l’ordre del dia.
1-Obertura del pati de l’escola a les tardes: S’aprova la continuitat de l’activitat amb els
vots favorables de tots els assistents, menys l’abstenció de l’Alfred Santapau. S’acorda que
les normes d’utilització del pati entre dos quarts de cinc i dos quarts de sis seran les
mateixes que en el curs anterior. Es passarà circular a tots els pares, que hauran de
retornar-la signada per donar fer que es comprometen a respectar la normativa. També es
penjarà una graella perquè s’apuntin tres responsables per dia, que s’encarregaran de
garantir que el pati queda recollit i que les famílies se’n van a l’hora fixada.
2-Organització de la festa de benvinguda a les famílies noves: En nom de la comissió de
Festes, l’Alfred Santapau explica els treball que s’està fent en coordinació amb la direcció
de l’escola per celebrar aquesta festa, que queda fixada per al divendes 17 de setembre a
tres quarts de quatre de la tarda. La mateixa comissió s’encarrega d’enllestir tots els
treballs que queden pendents.
3-Organizació de les comissions de l’AMPA: S’acorda aprofitar la festa de benvinguda
per passar una mini-enquesta a totes les famílies perquè l’omplin el mateix dia. Un cop
buidades aquestes enquestes, es detallaran els equips de les diferents comissions.
4-Torn obert de paraula: Com que no hi ha cap intervenció, es dóna per acabada la reunió i
es procedeix a redactar la presenta acta.

Barcelona, divendres 10 de setembre de 2010
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