AMPA – Comissió de Comunicació

1 de desembre de 2016 18:00h – Síntesi de la reunió d’AMPA

1. La Junta de l'AMPA explica la reunió que va tenir amb l'Equip Directiu.


Es parla d'una nova manera de gestionar les AMPES que farà que a
partir d'ara la gestió econòmica d'aquesta impliqui facturar a l'escola
allò que es pagui per tal de poder-ho justificar.



JIE (Jornada Iniciació Esportiva). Sessions d'iniciació esportiva on els
nens i nens de P3 fins a 2n. poden tenir un primer contacte amb
diferents esports. Hi ha la necessitat de monitoratge i l'AMPA s'ha de
fer càrrec del pagament d'aquest.
Caldria mirar les ajudes econòmiques que dóna el Consell
Esportiu.
La propera jornada és dissabte 17 de desembre i es farà bàsquet.



Cal que un membre de la Comissió de Menjador, amb un fill/a fixe al
menjador, representi a la comissió al Consell Escolar. Es decideix
que sigui la Naomi Ródenas, mare de P3B.

2. Es vota un representant de l'AMPA al Consell Escolar: La Vanesa, mare
delegada de P4B.
3. Cal actualitzar els correus electrònics que rebem les diferents comissions.
La Sònia ho està fent a mesura que es detecta algun error.
4. També seria necessari actualitzar el grup de WhatsApp de delegats. Caldria
incorporar un membre de cada comissió en aquest grup si no hi està
representat.
5. Menjador. La comissió de menjador rep moltes queixes i s'acorda trobar la
manera perquè totes quedin per escrit, a través de la bústia o per correu
electrònic. Davant la necessitat d'aclarir el funcionament del menjador de
cara als pares i mares, s'acorda fer una reunió oberta a les famílies amb els
monitors i responsables. Pendent acordar data.
6. Festa de Nadal. Serà el diumenge 18 de desembre. Per part de l'AMPA Hi
haurà inflables, tallers, jocs, patge reial i espectacle com a cloenda de la
festa. Per la seva part, els pares i mares i els nens i nenes de 6è portaran el

bar on vendran begudes, entrepans, xocolata desfeta i melindros, faran una
tómbola on sempre toca regal, vendran crispetes, i es farà el sorteig de la
"llumineta" de nadal després de l'espectacle.
Cal que aquesta informació surti publicada en un Inforoc Especial
dilluns 5/12/16!!
7. Organització interna AMPA. Parlem de la necessitat de saber com ens hem
d'organitzar com a AMPA, de quins materials disposem (ordinadors, Wifi,
impressora, fotocòpies, claus de la sala de l'AMPA).
S'ofereix una formació per a AMPES a través de la FAPAC (Federació
d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya), oberta a
qualsevol pare o mare que formi part d'una AMPA. Veure www.fapac.cat
8. Davant la necessitat de reunir-nos més sovint, pactem calendari per a les
properes reunions, que seran el 3r. dijous de cada mes. Properes reunions:


19/01/17



16/02/17



16/03/17



20/04/17



18/05/17

9. Tancament de reunió. 20:00h.

