Assemblea 3 de desembre 2015.
El Jordi es presenta i explica com anirà la reunió i l’ordre del dia.
Comencem l’Assemblea amb 30 Famílies de les 202 sòcies.
1. Aprovació Acta Anterior.
S’aprova per unanimitat 25 vots a favor.

2. Vetlladors
Debat intern d’escola per tema vetlladors- L’escola inclusiva que
tenim sobre el paper no es correspon amb l’aportació econòmica.
L’escola demana diners a l’Afa 1800e a l’any.
2400 euros pel vetllador. Ppoint.
S’obre el debat. Hi ha qui pensa que aquesta és una mesura que tapa
forats però que s’ha de treballar pq l’administració faci alguna cosa.
S’obrirà un grup de treball obert a tota la comunitat per tal de
treballar aquesta problemàtica.
L’escola necessita un projecte inclusiu. Amb formació pel personal. El
grup es compromet a treballar amb l’escola i el consorci.
Es vota a favor de l’aportació econòmica a l’escola pel tema
vetlladors per unanimitat. 29 vots a favor-

3. Espai migdia.
Quan marxem de vacances a meitat de curs què passa amb la quota?
Hem de buscar un criteri objectiu.
Demanem:
Avisar si no es queden a dinar.
Demanar a la Mònica un control dels nens que deixen de venir durant
espais de temps grans com un mes.
Acordem que a partir del quart dia els infants que faltin a menjador
pel motiu que sigui continuaran pagant la quota de manteniment del
monitoratge. Al setembre, Juny, vacances o malaltia.
A favor: 21
En contra: 0

Abstencions: 8

4. Pressupost 2015-2016
Adjuntar Pp. Quadre amb els noms.
El pressupost de les comis ha augmentat bastant.
El pressupost de material per l’espai del migdia genera debat. Qui
l’ha de pagar? El material d’extraescolars qui el paga? L’empresa de
serveis ha de portar el seu propi material?
Surten idees per fer donacions de material a l’espai de migdia.
Normativitzar el tema del material.
Queda pendent una reunió amb kampikipugui per solucionar el tema
de material. Sembla que s’accepta bé el fet de fer una crida a les
famílies per reciclar joguines en bon estat.
Aprovació pressupost per unanimitat. 29 vots a favor.

5. Comissions
Les comissions continuen actives. Les reactivarem a partir dels
delegats. Posarem el cartell i implicarem els delegats.
Es farà un cartell gran amb els projectes. Qui vulgui apuntar-se a la
comi ho podrà fer però qui vulgui participar al projecte concret també.
-Demanar a l’escola poder demanar crear un grup de watts amb tots
els delegats per demanar la participació de les famílies en els
diferents projectes.
Incloure ppt.

6. Torn de paraula

