Comissió de comunicació

19 de maig de 2016 – Acords de de la reunió
COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ – DELEGATS / DELEGADES
A partir d’ara publicarem els acords de les reunions d’AMPA a la WEB.
La Comissió de Comunicació donarà suport a la comissió de festes en la difusió de la festa de fi
de curs.
Cal actualitzar la web.
Valoració de la xerrada dels mossos d’esquadra: va ser positiva. Es mirarà que es pugui repetir
l’any vinent. Penjarem els materials que van facilitar a la pàgina web de l’escola, de l’AMPA i al
Facebook. Hi afegirem altres enllaços d’interés.
Tenim intenció de presentar un projecte a la convocatòria de la Diputació de Barcelona
(Educació). El projecte girarà entorn de la lluita contra el fracàs escolar a través de la implicació
de les famílies en l’escola.
Seria desitjable més implicació de l’equip directiu i mestres a les festes organitzades per
l’AMPA. També es proposarà que un membre de l’escola participi a les reunions de l’AMPA.
COMISSIÓ DE MENJADOR
Ja estan posades les noves cortines a la sala de psicomotricitat per facilitar que dormin els i les
petites de P-3 desprès de dinar.
Penjarem el menú del menjador a la web de l’AMPA a partir del curs vinent.
COMISSIÓ D’EXTRAESCOLAR I CASALS
Hi ha gran èxit d’inscripcions per als casals d’Estiu. De moment hi ha 55 nens i nenes inscrits. El
límit previst és de 80, màxim 100 nens. En aquest moment només s’accepten inscripcions de
nens i nenes de l’escola. La Comissió de menjador està donant suport per a l’organització de la
utilització del menjador durant els Casals d’estiu.
Ha canviat l’empresa que farà les activitats extraescolars. Seran 4 empreses diferents.
Properament es repartiran els tríptics per a les inscripcions del curs vinent. A la festa de fi de
curs vindrà Robòtica a fer una demo per valorar si es contractarien per l’any vinent.
Ha canviat l’empresa de canguratge.
Es planteja la possibilitat de fer canguratges a totes les reunions de l’AMPA. Es deixa en repòs
fins que sapiguem amb quin pressupost comptarem. Hi ha famílies que encara no han pagat.
Properament es publicaran els pressupostos a la web.

1

MARES DE SISÈ
S’ha recollit 2.035€ amb les activitats realitzades: tómbola, loteria i xocolates de Nadal i Sant
Jordi (roses i llibres).
La festa de comiat de la primera promoció d’alumnes de l’escola serà el dissabte 11 de juny
per als nens i nenes de 6è i les seves famílies. També assistiran els professors/res que els han
acompanyat aquests anys.
COMISSIÓ XANDALLS
Busquem pares i/o mares que en vulguin formar part. Les tasques d’aquesta comissió són
seleccionar i fer d’interlocutors amb l’empresa que confeccionarà els xandalls de l’escola.
Es planteja la possibilitat de canviar d’empresa de xandalls.
COMISSIÓ DE FESTES
La festa de festa de fi de curs serà el divendres 10 de juny a les 17:30h amb inflables, jocs
gegants, activitats, concurs de ball d’alumnes de 1r a 6è (en grups de mínim 4 components). Hi
haurà servei de bar i música.
A partir de l’any vinent es valorarà fer el servei de bar des de l’AMPA per a recollir fons.
BANC DEL TEMPS
Es busquen voluntaris per a col·laborar amb el Banc del Temps. Fonamentalment es tracta de
fer les tasques de gestió de les dades dels socis i activitats.
RELACIÓ AMB ELS COMERÇOS DEL BARRI
Actualment els descomptes publicats a la web no són vigents.
Es busquen pares que vulguin col·laborar a buscar nous comerços interessats a fer promocions
als membres de l’AMPA.
PROPERA REUNIÓ
El mes de juny es farà una reunió general per a explicar les activitats que ha fet l’AMPA aquest
curs i dinamitzar les comissions.
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