
Dilluns 14 de desembre de 2015

REUNIÓ ORDINÀRIA AMPA DOFÍ 

Assistents: Daniel Butti, Damià Jiménez, Eva Pujades, Marta Quintero, Laura
Subirà,  Alícia Sánchez i Maria González.

1. Dinàmics  

- En Daniel Butti ens informa que es tancarà l’activitat d’anglès a 4t,
5è i 6è per manca d’alumnes. 

- El  mes  de  gener  es  faran  algunes  activitats  per  animar  la
inscripció de nous alumnes.

- Hem demanat al monitors de dinàmics la participació a la festa de
la  Primavera  i  a  la  festa  de  fi  de  curs.  Prepararan  algunes
exhibicions per tal d’oferir una mostra del treball realitzat.

- Es fa una valoració positiva de les activitats pedagògiques que
desenvolupa  Dinàmics,  però  presenten  algunes  mancances  a
nivell  de gestió administrativa. Trobem a faltar una comunicació
més fluïda amb l’AMPA.

2. Dofinela i Barbarot  

- Els gegants de l’escola han participat, juntament amb l’Associació
Gegantera de Premià de Mar, a la Marató de TV3 i s’han recaptat
289 €.

3. Festa de la Primavera  

- Aquest curs la Setmana Cultural es celebrarà el mes de juny, per
tant, hauríem de trobar una temàtica per la festa de la Primavera.

Es proposa fer el concurs de pastissos com altres anys.
Dinàmics també prepararà algunes activitats d’exhibició.

- Es procurarà dinamitzar la comissió de festes per tal de treballar
aquesta i altres festivitats com el Carnaval.

- També ens falten voluntaris per a la comissió de comunicació. Es
constata  que  el  grup  de  Wapssaps  funciona  bé  per  als
comunicats.

4. Menjador escolar.  

- La  FAPAC  ens  informa  que  s’estan  preparant  unes  licitacions
públiques  per  regions per  optar  als  menjadors  escolars  de les
escoles. Aquest concurs afavoreix les grans empreses i desatén
els criteris que pugui seguir cada centre.

Per  tant,  la  FAPAC demana  la  nostra  col·laboració  per  tal  de  frenar
aquesta acció i ens convoca el 14 de desembre a una reunió informativa.



5. Curs de gestió d’AMPAs  

- La  MªTeresa  González,  juntament  amb  en  Daniel  Butti,  van
participar en el curs de gestió d’AMPAs que es va oferir a l’escola
Montserrat. 

- En  Daniel  es  compromet  a  fer-ne  un  resum  escrit  per  tal
d’informar-nos  dels  aspectes  més  rellevants.  Ens  avança  que
caldrà fer algunes gestions per tal de seguir la llei de protecció de
dades.  També  ens  parla  de  la  necessitat  d’  aconseguir  la
signatura electrònica per tal d’agilitzar les gestions de l’AMPA.

6. Lots de Nadal  

- Es  compraran  els  lots  de  Nadal  per  felicitar  les  festes  a  les
monitores del menjador i a en Carles.

7. Festa de comiat de sisè  

- Els pares de sisè curs han decidit que aquest any no organitzaran
el sopar de fi de curs. 

- Des  de  direcció  s’ha  demanat  poder  continuar  amb  aquesta
tradició.

- Des de l’AMPA s’acorda donar opció a sopar a l’escola, com s’ha
anat fent els darrers anys. 

- També es mantindrà el Dofí-visió. L’equip d’àudio de l’escola seria
suficient per fer aquesta activitat. 

8. Consell Municipal  

- La Laura Subirà ens exposa alguns punts tractats  a la darrera
reunió del consell:

Es proposa celebrar el Dia de l’horari europeu. Encara no s’ha concretat
la data. 

La Generalitat anuncia que retallarà una línia de P-3. La demanda de les
famílies seria el criteri per prendre la decisió.

S’han demanat ajudes econòmiques per a les excursions. Estudiaran la
proposta que va semblar encertada.

9. Propera reunió  

- S’acorda celebrar la propera reunió el dia 20 de gener.


