Resum dels acords de la reunió de la Junta
d'AMPA del 4 de maig de 2012
Ordre del dia:

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior (14/4/2012)
2. Quotes SAM i SAT pel curs 2012-2013
3. Extraescolars 2012-2013
4. Menjador
5. Sopar de la festa de final de curs
6. Festa de final de curs
7. Precs i preguntes

S’inicia la reunió a les 21'30h.
Punt 1: Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es dóna per llegida l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 14 d'abril 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: Quotes SAM i SAT pel curs 2012-2013
Es proposa com a quotes pel proper curs:
• SAM: Mantenir la quota del curs actual pels fixes i fixar 6€ pels esporàdics
• SAT: Mantenir la quota 6€.
S'aproven les quotes.
Punt 3: Extraescolars pel curs 2012-2013
La comissió d'extraescolars s'ha reunit amb la coordinadora i amb la direcció per
valorar les activitats d'enguany. La valoració es bona en totes les activitats.
A la reunió es va tractar la data de finalització de les activitats enguany. Els
representants de l'AMPA consideren que cal mantenir-les fins acabar les activitats
escolars (22 de juny) encara que el centre faci jornada intensiva. La junta aprova
com a data final el 21 de juny excepte l'esport escolar que depèn de l'Ajuntament
que acaba a finals de maig.
Es proposa que a partir del curs 2012-2013 el/la coordinador/a i els monitors/es
(que no siguin empresa o autònom) han de tenir contracte legal o conveni.
S'aprova per unanimitat.
Punt 4: Menjador
No es tracta aquest punt.
Punt 5: Sopar de la festa de final de curs
La comissió de menjador presenta la proposta de menús per la festa que ha
elaborat la Rosa.
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El menú inclou: sangria, refrescs, aigua, cafè i coberts.
Es decideix el menú 4 (Amanida catalana amb bull de foie, llom amb préssec o
pollastre a la taverna i Gelat) pels adults i l'1 (Pica-pica amb xips, olives i truites,
Pizza i brotxetes de fruites) pels nens. Els preus seran de 6€ l'infantil i el d'adult a
9'50€.
Punt 6: Festa de final de curs
La Comissió de Festes comenta la proposta que ha rebut de la comissió de Famílies
de portar activitats lúdiques pels nens d'Infantil. S'acorda concretar qui
s'encarregarà dels tallers de bombolles de sabó i el de maquillatge i oferir-lo
paral·lelament amb l'escuma. També es proposaran jocs d'aigua amb globus i
xeringues.
Es cobrarà un tant per cafè venut per la campanya de Cafè Solidari per les beques
dels menjadors escolars de La Garriga.
Hi haurà sorteig d'alguns productes.
S'acorda fer una reunió prèvia a l'ordinària de juny, per concretar aspectes de la
festa.
Punt 7: Precs i preguntes
•

•

La comissió de famílies valora molt positivament la festa de Sant Jordi. Es
van vendre 170 roses que es van convertir en 170€ per comprar llibres per
la biblioteca de l'escola.
Es proposa de recollir taps de plàstic per causes solidàries. No es farà com a
projecte d'AMPA.
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