ACTA de REUNIÓ
Dia

26
5 de setembre de 2014.

Assistents

Ruth Fontelles

Anaís Tarragó

Marta Caño

Susana Llapur

Laura Fernández

Virgínia Fusté

Lali Ramos
David Sebastián
Luciana Michelli
Norma Pena
Excusen
assistència

Bernat Martínez
Marta Uriel
Ariadna Garrido

Altres assistents

Laura Escudero (P4), Oscar Santiesteban (P4)
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Reunions de la Junta

Ordre del dia

3. Firafa
4. Menjador
5. Extraescolars
6. Torn obert de paraula

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Dates de les reunions de Junta
Els tercers dijous de cada mes a les 18,30
Dates 1r trimestre: 16/10, 20/11 i 18/12
Proper dia fa l’acta:
3. Firafa: La festa de la participació (10 d’octubre a les 16.30h)
Fira de les comissions on cada una té una paradeta on exposa i explica com funciona. Posar
un globus gran perquè es veiés cada comissió on és
HI haurà berenar i espai de proves. Cada comissió pensa una prova
Hi haurà xocolatada i les famílies porten les coques per sucar. Per poder tenir xocolata cal
presentar el passaport amb tots els segells de les proves fetes.
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El passaport es reparteix a l’entrada (Deborah i algú de festes o Anaís). Al passaport hi ha
l’explicació de la gimcana
El passaport el dissenya la comissió de comunicació.
Les proves seran:
−

Menjador, medi ambient i salut:

−

Relacions externes i Obres: peces i construccions

−

Música: karaoke

−

Biblioteca: reparació i folrar llibres

−

Relacions socials

−

Recerca i innovació

−

Comunicació

−

Extraescolars

La comissió de festes s’encarrega:
−

De comprar globus per cada comissió (verds i blaus)

−

Fer la xocolata

Organització dels espais que ocuparà cada comissió (Anaís)
Organització de la gent: tenen un passaport i han de passar per totes les comissions per
aconseguir el got de xocolata.
Elaboració d’una girafa en fullola: disseny Jordi Sunyer, elaboració en fullola Joaquín
La Marta compartirà un document del google drive per què cada comissió posi quina prova
farà, material...

4. Menjador

Cal buscar una data per l’assemblea extraordinària de menjador perquè cal comunicar:


Resum de la situació actual de cuina, tant del menjar com del monitoratge, sobretot
arrel dels canvis de menjador



Cessió de la gestió de menjador per part de l’escola. El consell escolar ho ha aprovat i
ara cal que l’assemblea de l’AFA aprovi que a partir d’ara ho assumirà l’AFA.



L’AFA convocarà un concurs per cobrir el projecte de menjador (part de cuina) de cara
al nou edifici amb cuina pròpia.



Queda pendent redactar el projecte de menjador junt amb l’escola i Kampi qui pugui

Data per aquesta assemblea: 5 de novembre a les 17.15h en primera convocatòria i 17.30h
en segona.
La convocatòria ha d’anar al butlletí del 16 d’octubre i fer recordatoris en els següents
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A la propera reunió de junta, 16 d’octubre, es prepararà l’assemblea al voltant del tema de
menjador
S’aprova la proposta de canvi de nom de la comissió: Espai del migdia

5. Extraescolars
Activitat de música s’ha anul·lat per part del proveïdor. S’està buscant un substitut.
Hi ha alguna proposta però cal acabar de perfilar les condicions
S’intentaria començar el dilluns 6 d’octubre
S’ha d’incloure en la normativa d’extraescolars el temps amb què un proveïdor ha d’avisar
amb antelació si anul·la l’activitat.
Hi ha hagut problemes amb l’ordre d’inscripció. Es planteja quin és el millor mètode per tal
que tothom pugui fer extraescolars (ordre de prioritat).
Què passa amb els nens que fan extraescolars més tard i que no són de l’escola? Poden
quedar-se al pati fins que comenci l’extraescolar? De moment es decideix que aquest curs
escolar sí, mentre vinguin acompanyats d’un adult.
També s’aprova que els infants que siguin d’una altra escola i ens aportin el seu rebut de la
seva AMPA quedin exempts de pagar les quotes de gestió de l’AFA per a els activitats
extraescolars. Amb això es vol fomentar les bones relacions amb les altres AMPEs del barri.
El dia 30 de setembre es fa la primera xerrada amb els monitors d’extraescolars. Es faran 3
xerrades i val 200 euros cada xerrada.

6. Torn obert de paraula
Ningú no demana la paraula en el torn obert.

Signat,

Signat,

La Secretària

La Presidenta
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