AMPA ESCOLA POMPEU FABRA
PARETS DEL VALLÈS
ACTA DE ASSAMBLEA ORDINÀRIA
Assistents de la junta i comissions:
Marina,Ferni ,O´hara i Eva
En total 55 persones

Fa l’acta: Eva
Modera:
Duració: de 16,45 a 18,00h
Lloc: Menjador de l’escola

Absents :

Data: 14-09-2018

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
2. Benvinguda al curs 2018/19
3. Presentació de comissions
4. Inscripcions Ampa
5. Estat de compte
6. Extraescolars
7. Precs i preguntes
8. Resum d’acords

ACTA DE REUNIÓ:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Es fa la lectura de d’anterior l’assemblea, es fa un recordatori de tots el acords.
S’aprova l’acta.
2. Benvinguda al curs 2018/19
Marina,dóna la benvinguda al curs 2018/19, fa una petita explicació de com
funciona l’AMPA, fa una presentació dels membres de la junta.
És recorda que hi ha un horari de l´AMPA que està enganxat a la porta
d’aquesta.
Explica com funciona el servei del menjador i acollida.
3. Presentació de Comissions
- Marce fa una breu explicació que el proper dia 28 de setembre és farà una
festa de benvinguda al nou curs. Aquesta festa es portarà a terme en el pati
infantil.
Cadascú que pugui hauria de portar alguna cosa per fer un pica pica.
S’informa que hi ha un grup per tots els esdeveniments que s’anirà canvien
segons la festa.
- Per tal de no deixar a cap infants sense festa les famílies que no són sòcies
podrà pagar l’entrada amb un cost de 10 euros (és una mesura perquè les
famílies paguin tota la quota)
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- Es proposa una nova comissió per portar a terme els llibres de primera.
Consisteix en fer un cop de mà a l’escola per fer un cop d’ull els llibres, folrar i
fer un manteniment d’aquets.
- La direcció de l’escola va comunicar que el altaveu es va trencar, s’arriba a
l’acord que l’ampa farà la compra d’aquest. A partir d’ara és farà l’ús compartiu
d’aquest.
Hi ha 1000€ de pressupost.
- O´hara comenta què és farà una samarreta per tots els esdeveniments.
Pendents de triar color,disseny i preu. Aquesta samarreta és podrà comprar a
la sala de l’AMPA.
4- Inscripcions AMPA
Els propers dies 18, 19 i 20 l’AMPA estarà oberta en l’horari de matí
9.15 a 10.15 i 16.00 a 17.ooh per tal de fer el carnet de soci de l’AMPA.
Aquell mateix dies es podrà deixar les inscripcions de les extraescolars.
.
5- Estat del compte
A dia d’avui a la compte hi ha 5.081,74euros.
O’hara, explica el pressupost que hi ha destinat per aquest curs per tots
els esdeveniments.
S’adjunta documentació.
6- Extraescolars
Ferni explica que l’any passat es va fer un enquesta de les activitats de
les extraescolars.
Totes les extraescolars comencen a les 16.45 a 17.45h, als infants tenen
un quart d’hora per berenar.
Anglès: P3, P4 i P5
Anglès: Cicle inicial Primer i Segon
La Capseta Màgica: P3, P4 i P5
Mix artístic: Primària
Ball Modern: P3, P4 i P5
Ball Modern: Primària
Robòtica: Tercer fins a sisè
L’anglès la professora des del primer moment és comunicarà amb als
infants directament en anglès. La classe és molt lúdica.
Robòtica, es a partir de cicle mitja, s’haurà de comprar un robot cada
dos nens per tal de donar-li les indicacions amb el programa (escrac), la
classe la porta a terme un ingenier.
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-El proper dia divendres 21 vindrà l’entitat Edukids en el horari de 9.00 a
10.00 i de 16.00 a 17.00h per ta de fer les inscripcions.
Es recorda que per fer les extraescolars, s’haurà de ve fet el pagament
previ de l’AMPA.
Totes les entitats cobrar les seves extraescolars, menys piscina què és
fa la transferència a la compte de l’AMPA, una vegada estant fetes les
inscripcions l’AMPA fa el pagament a la piscina.
-Piscina s’haurà de portar el rebut de 32€ per tal de fer la inscripció.
Marina explica que hi ha extraescolars què és fan dins del recinte de
l’escola, l’escola demana que si pot haver una bossa de voluntaris de
pares i mares per si els monitors necessiten la nostra ajuda. Per si hi ha
algun nen es posa malat, el monitor trucarà aquest pare o mare per tal
de fer reforç i no deixar de fer la activitat
L’escola
-

Direcció anima a participar a tots els pares a fer-se socis de l’AMPA,
i a participar activament en totes les propostes, ja que l’AMPA la
formen les famílies i és bé a tots els nostres fills.
Carlos, el secretari de l’escola, explica que a partir d’aquest curs, tots
els comunicats de l’escola i l’AMPA, és faran amb l’aplicació
TokApp School.

Es tanca la sessió a les 18:00.
I perquè consti signen l’acta:

Secretaria

Tresorera

Presidenta

Parets del Vallès, 14 de setembre de 2018

