ACTA DE JUNTA 14 Juny 2017
Abans de començar amb els punts del dia es presenta una activitat de
barri que ha de canviar el lloc on es realitza. La responsable ens pregunta
si seria possible fer-la a l’escola.
Es sotmet a votació i s’aprova que es podria fer a l’escola, sempre que
s’ofereixi als pares de l’escola, amb un vot en contra i la resta a favor.
1. INSCRIPCIONS EXTRAESCOLARS
Hi ha 301 nous socis, 8 altes noves i 8 baixes de famílies que marxen.
Escacs i Kids&Us que pugen les sol·licituds
Ioga, Zumba i Música es mantenen igual, tot i que coral de petits no surt.
Batucada hi ha indecisos en ex-alumnes que volen fer l’horari d’alumnes:
es deixarà que ho facin sempre que quedin places lliures en aquest grup,
el dia 20 hi ha la visita de Brinkadeira a l’escola.
Anglès de Babel baixa una mica.
Cet10: Jocs de taula no surt.
Bolei baixa una mica però surt, ja que es possible que durant el curs
augmenti.
Judo pugen les sol·licituds
Basquet de 3er i 4rt passa a 1ª hora
La resta d’activitats tira endavant.
Gran repte no s’ha pogut adaptar a l’eina i per tant no s’ha
publicitat, al ser a 3ª hora no afecta a la resta d’activitats.
No s’han pogut fer Portes Obertes, el mes de Setembre es deixarà
que nens de les activitats convidin a amics que vulguin conèixer-les.
Les Portes Obertes d’adults es faran al setembre.

2. TRESORERIA
A nivell de factures som AMPA, s’ha de regularitzar el funcionament
de cobrament/pagaments a proveïdors.
Hi ha hagut comentaris d’ ex-alumnes sol·licitant una quota reduïda,
ja que han estat pagant l’AFA des de P-3 i actualment ja no estan a
l’escola. A falta de dades per poder plantejar una votació s’atura el
cobrament d’aquests socis per poder avaluar-ho i decidir el
setembre.
3. FESTES
La valoració de la comissió es bona.
Va haver-hi un incident a un partit de bàsquet per un pare molt
agressiu amb els altres pares i els nens. No és el primer cop que
passa, a partir d’ara es reservarà el dret d’admissió.
L’escola els comenta que hi ha molta roba perduda i comenta que
facin un anunci per que la gent faci una ullada. Es decideix que
millor facin un Tokapp.
4. CUIDA’M I PASSA’M
L’escola ha reduït considerablement els llibres de text i varia molt
d’un curs a altre, per tant encara no poden donar imports.
5. PRECS I PREGUNTES
- La comissió de xandall va fer una presentació a l’escola de
diferents possibilitats i aquesta els va donar carta blanca i que
està oberta a qualsevol canvi en aquest sentit.
- Casals, la segona i tercera setmanes de casal son les més
demandades.
- Consell escolar aprova el nou projecte escolar.
Finalització de junta a 22:00.
Propera reunió de junta al setembre.

