AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
PARETS DEL VALLÈS
ACTA DE ASSAMBLEA ORDINÀRIA
Assistents de la junta i comissions:

Fa l’acta: Eva
Modera: Marina Elcacho
En total persones (veure document de Duració: de 16,45 a 18,00h
signatures)
Lloc: Menjador de l’escola
Absents :

Data: 24/4/2019

Ordre del dia:
1. Casal d’estiu
2. Detall Direcció
3. Comissió de festes
4. Precs i preguntes
5. Resum d’acords

ACTA DE REUNIÓ

1. Casal d’estiu
Informen a les famílies, que Rodola és na associació sense ànim de lucre formada per diferents professionals de l’àmbit educatiu i te la seva seu social a
Parets del Vallès.
Dades bàsiques del casal
El casal es realitzarà entre el dimarts 25 de juny de 2019 i el divendres 26 de
juliol de 2019. L’horari del casal es compren en diferents franges horàries per
tal de realitzar un millor servei.
L`horari del torn de mati és de 9 a 13h, l’horari del torn de migdia és de 13 a
15h, i l’horari del torn de tarda és de 15 a 17h ( servei amb un mínim de 10 matriculacions cada setmana)
Pels dies 30 i 31 de juliol ( els dilluns 29 és festiu a Parets), ofereixen una alternativa entre els diversos casal que oferim.
Aquest any la temàtica és el circ ( rodola circus), els objectius específics que
volen treballar amb aquesta temàtica són:
- Descobrir el circ
- Conèixer i provar les diferents temàtiques que té el circ
- Experimentar i vivenciar les activitats
- Treballar els valors que es desprenen del circ
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Sortides:
Faran una sortida cada setmana, algunes per l’entorn i d’altres faran l’ús de
l’autocar per arribar el lloc.
Proposta de sortides:
- Gin cama per l’entorn
- Circ
- Tibidabo
- Bassa de Sant Oleguer
- Rodola day ( inflables aquàtics i jocs d’aigua)
Servei de menjador:
Hi haurà dos modalitats de servei de menjador:
-

Carmanyola: les famílies seran les encarregades de subministrar tots els
matins una bossa on hi hagi la carmanyola i els estris necessaris per
menjar.
Càtering: és realitzarà la contractació de l’empresa “ La cuineta” de Mollet del Vallès.

Inscripcions:
La informació del casal és publicarà la setmana del 22 d’Abril. Les inscripcions
pels infants del propi centre és proposa que sigui el divendres dia 10 de maig
en el horari de 9.30 a 10.30 i de 16.00 a 17.00h per la resta dels infants es realitzarà dissabte 11 de Maig de 10.00 a 13.00h i de 16.00 a 19.00h a la sala cooperativa de Parets.
Es formalitzaran per ordre d’arriada un cop estiguin segellades per l’Associació
i hagi efectuat la paga i senyal.

2. Regalet a la direcció de l’escola
Informen els socis que direcció ha presentat el projecte i s’ha pensat de fer un
petit regall de part de tots els socis.
És compra una flor ( orquídia).
3. Comissió de festes:
. Samarretes
Tal i com és va acordar a l’assemblea del mes de setembre, estem portat a
terme amb una entitat de Terrassa, és fa la votació per tal de triar el color, finalment surt con escollit el vermell. Des de l’escola no obligant a cap infant a
portar aquesta samarreta però si la recomana per les sortides que fa l’escola.
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És farà un pack de samarreta i gorra per 5€ per infant, la venda és farà a la sala de l’AMPA.
-

Sant Jordi
Aquest any ha anat força bé, hi ha uns beneficis aproximats de 291.35
de roses, 29 € en els bolígrafs, i llibres 110€.

-

Sopar de germanor
Aquest any és farà el dissabte 15 de juny a partir de les 20.00h al pati de
sorra ( infantil), aquesta festa la farem per totes les famílies de l’escola,
com sempre cadascú ha de portar allò que vulgui per sopar, les taules
és demanaren a l’ajuntament.
Com cada any el alumnes de sisè tindran la seva taula.

-

-

Acomiadament de sisè
A principis de curs és va fer una reunió amb direcció, i és va acordar que
l’AMPA, podria col·laborar amb l’acomiadament de sisè, es va proposar
75 € fitxes per cada any. La idea és fer un petit detall per cada infant de
la classe.
Festa de fí de curs
És farà dijous dia 20 de juny a partir de les 17.00 fins les 19.00h, a les
pistes Can Butjosa.
És proposa un inflable d’aigua, animació Rodola.
Berenars: entrepans, nocilla, i aquest any col·labora amb nosaltres la
menorquina fent una donació de gelats.
Aquesta festa és només pels socis de l’AMPA, i qui vulgui assistir haurà
de pagar a la porta 5€.

-

Aniversari escola 50 anys

Aquest any la nostra escola fa 50 anys, és proposa una comissió per poder
portar a terme aquesta festa.
És farà el primer trimestre del curs vinent.
La propera assemblea és farà el proper dia 7 de juny.
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Es tanca la sessió a les 18:00.
I perquè consti signen l’acta:

Secretaria

Tresorera

Presidenta
Parets del Vallès, 26 d’abril de 2019

