ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA
5 de març de 2019
Assistents: Briseida Soler- Vocal , Carmen Díaz – Tresorera , Carmen Martin- Vocal , Cristina López –
Vocal , Eva Serra- Vocal, Jose Rocha- President , Marina Pérez- Vocal , Marta Latorre- Vocal
Marta Vergés- Vicepresidenta , Neus Ruiz- Vocal , Verònica Platas- Secretària
S’excusen: Albert Pendon- Vocal

Amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació si s'escau de l'acta de la reunió del dia anterior
2. Com apunts inicial organitzem la Jornada de Portes Obertes.
3. Tancament i organització de la Festa de la Primavera, 30 de març.
4. Estat actual de gestions pendents (com ara la decisió final de l'import i els dies de venda dels tiquets)
de la Sortida Anual a Can Miqueló.
5. Creació de la Comissió Festúlia 2019. Decisió sobre el tipus de festa per la qual s'opta aquest any.
6. 3x3 i Torneig tennis taula. Es faran?.
7. Actualització estudi tecno-addicions Fundació Mapfre.
8. Precs i preguntes.
Es prenen les següents decisions:
1. Aprovació si s'escau de l'acta de la reunió del dia anterior.
S’aprova per unanimitat per part de totes les persones participants.
2. Jornada de Portes Obertes.
S’informa que l’horari de realització de Portes Obertes serà de 11:00- 13:00h
10:30h serà l’hora de trobada per part dels membres de l’AMPA.
Es necessària la participació de 4 persones voluntàries per part de l’AMPA: Montse Pujol, Neus, Eva,
Carmen Diaz, (Briseida, Marta - Suport)
Divendres 8 es deixarà tot preparat per part del Jose i la Vero. (Els fulletons- Taula- Pancarta de
benvinguda i RollUp)
3.

Organització de la Festa de la Primavera, 30 de març.

Caldrà refer el cartell de la Festa de la Primavera- per poder penjar cartell.
Hora de trobada a les 10h
Voluntaris: Eva (obrir) + Marta Vergés
Es decideix no vendre tiquets per la sortida.
Es dona la opció que la Comissió de la Betúlia pugui venir a assajar aquell dia.
No hi ha problema si ve algun nen d’altres cursos.
L’activitat es realitza amb àmbit escola que aquest any ha realitzat una proposta d’activitats molt
interessant vinculada amb les ètnies, seguint el centre d’interès del Carnestoltes de l’escola.
4. Estat actual de gestions pendents (com ara la decisió final de l'import i els dies de venda
dels tiquets) de la Sortida Anual a Can Miqueló.
Cal fer cartell i tiquets de venta- VERO

Es comenta la opció de fer el menú igual dels altres anys.
Es manté el preu 18 adults + 15 infants.
Els adults també volem activitats separats.
Venta de tiquets-11 -12-23-24 d’abril (2 persones per dia)
Compres Vermut i Berenar (Forn Sant Pere. 3 de xocolata i 2 normals) JOSE.
Hi ha fulls amb graella per anotar les venta.
La Cristina ha aconseguit uns obsequis pels nens de M&M’s.
Hora d’arribada de l’AMPA- 09:00h
A partir de les 10:00 famílies, activitats 10:30h.
Si es farà BINGO- per les despeses de la comissió de la Betúlia. Faltarà veure qui en te un.
També caldrà veure els premis.
I caldrà comprar/imprimir targes del bingo + llenties.
5.

Creació de la Comissió Festúlia 2019. Decisió sobre el tipus de festa per la qual s'opta
aquest any.

Participants: Tota la junta.
Data de realització 15 de juny.
MATI : 10:30-12:30h
SOPAR: 20:30 rebuda + 09:00 nens sopen + FI 12:00h
Aquest any també es disposarà de monitors durant el sopar de la nit.
Simplificar menús. Can PICs
Tema organitzatiu logística igual que els altres anys.
Es demanarà pels Inflables i activitats- pressupost a l’Empresa Events (Ivan Rodríguez)
Fruites- Cuevas & Aigües & Acuarius.
15 preu menú adults & 10 preu menú infantil.
Imatge (sardineta, imatges de platja, estiu)
6. 3x3 i Torneig tennis taula. Es faran?
Inicialment no es farà el 3x3 aquest curs. Es comentarà el mes vinent.
El tennis taula sembla que tampoc. Queda pendent de saber si es fa a través d’Àmbit escola.
També falta saber si hi ha data de Balls Moderns i també si hi ha torneig d’Escacs.
El grup de patinatge es fa el 19 de maig a Montgat.
7.

Actualització estudi tecno-addicions Fundació Mapfre.

Na Rosa Puig ha enviat un correu sobre l’estudi de les addiccions, i no han contestat. Seguim esperant
resposta.
Hauríem de parlar amb l’Helena Roig, a veure si es pot reactivar el tema.
Podem parlar amb la Nuria Lucena, per veure si pot esbrinar com s’ho han fet els de l’Escola la Llauna
per poder activar l’estudi aquest 2019. – VERO

8. Precs i preguntes.
Cal preguntar a Àmbit Escola quina política hi ha amb les equipacions de les extraescolars.
Comissió de festes de la Betúlia
Han de portar cartró de doble/triple capa.
Ja tenim carro i caldrà deixar-lo a l’edifici de Progrés.
Cal començar ja a produir el drac.
Fa falta demanar també el pressupost.
9. FOTOS de classe.
Ja estan disponibles, i s’entregaran abans de vacances de setmana santa.
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Altres temes:
Fotografies dels cursos- Estem pendents de rebre les fotos de tots els grups. Falten els d’ESO.
Esperarem poder-les entregar per setmana santa.
Factura Alexia: Les famílies no poden entrar i accedir a la informació.

S'aixeca la sessió a les 22.15 emplaçant als presents per a la propera reunió el dia 2 d’abril a les 20 hores.
El President

La secretaria
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