Resum dels acords de la reunió de la Junta
d'AMPA del 13 d'abril de 2012
Ordre del dia:
1.

Lectura i aprovació de l’acta anterior (2/3/2012)

2.

Valoració de Carnestoltes i del desballestament de la “nau Imperial”

3.

Projecte d'himne per l'escola

4.

Festa de fi de curs i comiat de la promoció de 6è

5.

Quota AMPA 2012-2013

6.

Quota socialització 2012-2013

7.

Extraescolars 2012-2013

8.

Plafó tancat per la porta d'accés al SAM

9.

Diada de Sant Jordi

10.

Dia sense pilotes al pati de l'escola

11.

Cicle de xerrades a les famílies

12.

Fira d'Intercanvis organitzada per les AMPA de La Garriga

13.

Convenis en pràctiques d'alumnes de Cicles Formatius a l'escola

14.

Mural exterior

15.

Precs i preguntes

Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 2 març de 2012,
l'esborrany de la qual ha estat tramés a tots els membres de la Junta i als
assistents, i s'aprova.
Punt 2: Valoració del Carnestoltes i del desballestament de la “nau
Imperial”
Coses
•
•
•

a tenir present per l'any vinent:
Demanar correus electrònics al fer la inscripció
Cada un s'ha de fer la seva disfressa
Distribució prèvia del material per fer les disfresses i que se'n faci
responsable.
• Millorar la coordinació entre la Comissió de Festes, els constructors del
vehicle i les responsables de disfresses.
• Caldria fer una previsió de material i eines que es necessitarien.
• La música cal millorar-la: situació dels altaveus, gravació...
• Ha anat molt bé fer els tallers a l'escola.
• Cal més gent per fer la carrossa i per desballestar-la.
• La nau ja està neta.
Pel que fa al cost econòmic real ha estat de 211,15€ . Els 500€ del premi d'aquest
any es guardarà com a subvenció per carnestoltes del curs vinent.
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Punt 3: Projecte d'himne per l'escola
El projecte tira endavant i l'àrea de Música de l'Escola s'afegeix al tema amb els
alumnes de 6è.
Punt 4: Festa de fi de curs i comiat de la promoció de 6è
La Comissió de Festes comença amb el procés d'instàncies i permisos, inscripcions
al festival, circular...
Cal determinar quina “atracció” s'ofereix... es mirarà de recuperar el concurs de
crits
La Comissió de Menjador parlarà amb la cuinera pel sopar i es demanarà
pressupost per les cadires i taules.
Les orles de 6è es posa ja en marxa .
Punt 5: Quota AMPA 2012-2013
El present curs la quota és de 30€ i es proposa mantenir la quota igual. S'aprova
Punt 6: Quota socialització 2012-2013
Direcció proposa mantenir la mateixa quota que el present curs. S'aprova deixar-la
en els 60€ actuals.
Punt 7: Extraescolars 2012-2013
Es proposa mantenir les mateixes activitats que el present curs afegint-hi la de circ.

Punt 8: Plafó tancat a la porta d'accés al SAM
Direcció ens proposa de posar-lo. Aprovem demanar pressupost.
Punt 9: Diada de Sant Jordi
Es proposa fer roses a casa i els nens les porten a l'escola i es vendran al pati per la
tarda i amb els guanys es comprarà algun llibre per la biblioteca. Ja s'ha comunicat
a les famílies des del centre.
Punt 10: Dia sense pilotes al pati de l'escola
Es proposa madurar més el tema i fer una proposta més estructurada.
Punt 11: Cicles de xerrades a les famílies
Des del centre es van oferir a fer unes xerrades gratuïtament pels pares. S'acorda
deixar que la Comissió de Famílies el centre consensuïn temes i horaris.
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Punt 12: Fira d'Intercanvis organitzada per les AMPA de La Garriga
Serà el 13 de maig a la plaça de Can Dachs i participaran totes les AMPA de La
Garriga. Unes mares de la Comissió de Famílies s'encarreguen de la participació del
nostre centre.
Punt 13: Convenis en pràctiques d'alumnes de Cicles Formatius a l'escola
El dia 18 començarà una alumna de CFGM de Gestió Administrativa de l'Institut La
Vall del Tenes fent pràctiques a secretaria i s'espera també un alumne del CFGS
d'Informàtica de l'Institut Carles Vallbona.
L'AMPA aprova assignar una aportació per aquests alumnes en concepte de beques
de transport.
Punt 14: Mural exterior
Cada promoció de 6è deixarà la seva empremta a la façana de l'escola amb un
projecte dirigit des del centre i ho pintaran pares i alumnes de 6è fora d'horari.
S'aprova que el cost de la pintura la assumeixi l'AMPA.

Punt 15: Precs i preguntes
•
•
•
•

Pel projecte de la catifa de Corpus, se'ns demana opinió pel tema.
Les fotocòpies de menjador les pagarà Activa.
Activa es fa càrrec de la neteja del menjador excepte vidres, llums i tubs
que es cosa de l'Ajuntament.
La tresorera informa del resultat de la loteria de Nadal. El benefici final per
l'AMPA ha estat 7613,18€ (entre beneficis de les butlletes, premi i premis no
cobrats).
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