
Dimecres 10 de gener de 2016

REUNIÓ ORDINÀRIA AMPA

Assistents: Daniel  Butti,  ,  Laia  Font,  Mª  Teresa  González  de
Molina, Damià Jiménez, Isa Linares, Eva Pujadas, Eva Parias,  i
Maria González.

1. Tresoreria  

 El Banc de Sabadell ha fet un acord de col·laboració amb la FAPAC
per totes les ampes associades. Aquest acord té punts interessants
per nosaltres: possibilitat de fer les gestions per internet de manera
gratuïta, exempcions de comissions a l´hora de fer transferències, i
possibilitat de posar un "caixer" a l´escola perquè els pares puguin
fer  allà  els  ingressos  de  l´AMPA  i  no  haguessin  de  pagar
comissions. Tot això és gratuït per l´AMPA si es compleixen unes
determinades condicions econòmiques que en principi sembla que
no  complim.  De  totes  maneres,  la  tresorera  anirà  al  Banc  de
Sabadell per informar-se.

2. Menjador  

En  Daniel  ens  informa  de  que  el  concurs  públic  que  es  volia
presentar  per  tal  d’assignar  el  servei  de  menjador  a  una  nova
empresa, ha quedat frenat perquè s’ha presentat un recurs.

3. Portes obertes  

El curs vinent es tancarà una línia de P-3.

 L’ajuntament vol garantir que tots els centres públics tinguin una
línia de P-3 oberta.
Es durà a terme una campanya publicitària comuna per les escoles
públiques de Premià de Mar.

Seria convenient que l’AMPA estigués representada al llarg de la
jornada de les portes obertes per tal de recolzar el claustre en la
presentació del centre.

Es proposa oferir  servei  de  canguratge  per  la  jornada de portes
obertes.



4. Facebook  

Al Facebook de l’escola s’estan lincant les imatges i informacions
que estan publicades al blog.

S’acorda  que  es  demanarà  als  pares  una  autorització  de  drets
d’imatge per l’AMPA.

5. Comissió de festes  

Pel dijous gras es proposarà que els alumnes de sisè curs puguin
vendre entrepans de truita i de botifarra d’ou i així poder rebre el Rei
Carnestoltes com mana la tradició.

Es posarà música per ambientar la festa i seguir la comparsa del
Rei Carnestoltes fins a la plaça de l’ajuntament.

 
Divendres 5 de febrer convidarem els nens a disfressar-se a partir
de les 16,30 h. Com és costum, oferirem sucs i hi haurà música per
a celebrar l’ocasió.
Es proposa premiar la disfressa més elaborada.

El 18 de març celebraríem la festa de la primavera.

Una mare que treballa a TV3 ens ha proposat fer una gravació dels
nens  fent  una  coreografia  del  Club  Súper3.  Seria  bo  incloure
aquesta activitat a la festa.
Es  proposa  que  siguin  els  mateixos  monitors  de  Dinàmics  que
preparin l’activitat i animin a tots els alumnes a participar amb uns
assajos previs. 
S’acorda que l’AMPA subvencionarà l’activitat perquè sigui gratuïta
per a tots els alumnes.

La propera reunió serà el 15 de febrer a les 20,30 hores. 

    


