AMPA – Comissió de Comunicació

20 d’abril de 2017 18:00h – Síntesi de la reunió d’AMPA
1. Es proposa el 9 de juny com a assemblea general per tancar el curs, en la
qual es farà oficial el canvi de Junta. De moment s'informarà, a través de
l'Inforoc, de la necessitat de presentar candidatures i es convocaran unes
eleccions.
També caldrà demanar pares i mares voluntaris per les comissions JIE, Festes
i Xandall.
2. Es parla de la importància de publicar a l’Inforoc l'ordre del dia de les
reunions que manté l'AMPA, per tal que tots els pares i mares n’estiguin
informats.
3. Es felicita a la Comissió Extraescolars per l'èxit a la reunió de Casals d'Estiu
2017. En aquesta reunió celebrada el 19/04/17 es planteja la creació d'un nou
grup de Joves, format, entre altres, per exalumnes de Roc Alabern. Els pares
d'aquests exalumnes manifesten la seva disconformitat a pagar part de la quota
de l'AMPA al participar al casal. Es decideix que pagaran 2€ per setmana de
casal qualsevol nen o jove de fora de l'escola, sigui exalumne o no. (1 setmana
2€, 2 setmanes 4€, 3 setmanes 6€, 4 setmanes 8€, 5 setmanes 10€)
4. COMISSIONS
· Delegats
- Es proposa fer una nova reunió de delegats amb direcció un divendres al
migdia. La Carme farà un correu electrònic a la Mercè i es proposarà la data a
la resta de delegats via whatsapp.
- Es recordarà a través del grup de whatsapp de delegats, i aquests a la resta
de grups classe, que dilluns 24 és l'últim dia que els nens i nenes tenen per
entregar els dibuixos del concurs de dibuix de la Festa Major.
· Xandall
- En general no s'està content amb el resultat dels xandalls de Corvi. Per això,
s'estan buscant alternatives:
- Decathlon: xandalls a uns 10€ però cal planxar el logo. D'altra banda
sembla que properament obriran oficina per gestionar serveis d'aquests tipus
per a escoles i ens plantegem la possibilitat d'esperar fins aleshores.

- Possibilitat de buscar altres serveis.
- Calen voluntaris per recolzar aquesta comissió.
·6è
- Divendres 21 vendran roses de gominola a 1,5€ i galetes de drac a 2€.
També munten una arada de llibres de 2a. mà des de 0,50€ a 2€. Es regalen
punts de llibres fets pels nois i noies per una compra mínima.
- Estan pendents 2 mercats més de 2a mà: divendres 5 de maig i divendres 2
de juny.
- La comissió es queixa de la poca participació dels pares i mares en general a
les activitats proposades per guanyar diners per la festa de final de curs.
- Estan buscant la manera d'aconseguir taules i cadires pel dia 10 de juny
(sopar de final de curs) ja que l'ajuntament no en disposa perquè les utilitzen en
festes majors de diferents barris de la ciutat.
· Extraescolars
- El curs vinent es començarà ioga.
- Gairebé totes les activitats han doblat els grups.
- Èxit d'inscripcions al casal d'Estiu.
· Comunicació
- S'havia parlat de compartir les taules i cadires que demanés la comissió de 6è
pel seu sopar i aprofitar-les pel sopar a la fresca del divendres 16 de juny. Com
que no les tenen, es pensa en un sopar més aviat informal i a peu dret i
s'utilitzaran les taules que l'AMPA té i algunes de l'escola si cal.
- Es començaran a fer cartells per anunciar el sopar perquè la gent es pugui
organitzar.
- Es fan coincidir part del actes del 10è aniversari de l'escola amb la Festa
Major de la Maurina. S'expliquen les coses que de moment se saben que
s'organitzen per part de l'escola a partir d'una reunió que es va fer amb la
Montse Alcaraz;
- El 2 de juny hi haurà una exposició de fotos dels 10 anys d'escola, de
16:30h. a 18:00h.
- En reunió amb les diferents entitats del barri s'acorda:
- Divedres 2 de juny: torneig de futbol al Roc Alabern i espectacle de foc.
- Dissabte dia 3:
Cercavila on sortirà el Roquillo i els gegantons que portaran els nens.
també hi participen la resta d'entitats del barri (Som Maurina, Diables,
Associació de Veïns).

També es faran curses i jocs per participar al "Repte Maurina" per
recaptar pel Rebost.
La companyia de circ Tub d'Assaig farà un espectacle a les Selesianes.
Es farà un "Tú si que vales".
Es decidirà la portada del programa d'actes a partir del concurs de dibuix
abans explicat.
- La propera reunió serà dimecres 26/04/17, al centre Cívic.

