AMPA – Comissió de Comunicació

16 de març de 2017 18:00h – Síntesi de la reunió d’AMPA
1. Es concreten qüestions referents a la festa de fi de curs de l’escola:
 es celebrarà el 16 de juny per la tarda
 hi haurà inflables i tallers contractats a l’Òliba Blanca
 hi haurà concurs de ball per equips de mínim 5 participants
 hi haurà exhibició de hip hop (activitat extraescolar) i de zuma
2. Els alumnes de cinquè curs proposen fer: i pastes marroquines i gestió del
bar (aquestes dues opcions pendent de confirmar). També faran tómbola i
mercat de segona mà.
3. Es proposa fer un SOPAR A LA FRESCA. Caldrà un escrit de la direcció de
l’escola per demanar permís a l'ajuntament per realitzar la festa. Es parlarà
amb els organitzadors de la festa de graduació de sisè per compartir les
despeses de taules i cadires.
4. Els representants de cinquè manifesten que necessiten diners per començar
a fer activitats per a recaptar fons per la festa de graduació. S'acorda que es
valorarà quan presentin pressupost. Es comprometen a no fer activitats fins que
els de 6è hagin acabat les activitats per recollir diners.
5. Es plantegen diverses idees per celebrar l’aniversari de l’escola: graffitis,
mural, batukada... És important saber quines accions planteja l'escola.
6. Es recorda que s’havia acordat amb l’escola que inclourien la sol·licitud d’ús
d’imatge per part de l’AMPA en la sol·licitud de matrícula. Cal recordar-ho a la
direcció
7. La comissió de xandal s’hauria de reforçar perquè solament hi ha una
persona.
8. També faltaria gent per crear una comissió dels Jocs Esportius Escolars
9. El proper 19/4 hi haurà reunio informativa sobre Casals i casalet amb
canguratge gratuït. Cal pagar 20 euros per a fer la reserva. El casal començarà
el 26/6 i acabarà el 28/7. El casalet començarà amb la jornada intensiva.
10. Sigma acabarà les activitats extraescolars el 02/6.

