AMPA ESCOLA SOBIRANS

Comença
Sobirans.

la reunió

2012-2013

a les 21:00h del dia 6 de Febrer de 2013

a l´escola

Assisteixen:
-

Andrea Martínez
Marian
Mª Carme Cardoso
Maria Ballester
Natàlia Castro
Yolanda Bernabé

ORDRE DEL DIA:
 Elecció gegantó
 Reunió mares delegades 11 de Febrer
 Xocolatada Carnestoltes

1- Elecció del gegantó.
Durant aquestes últimes setmanes els alumnes de l'escola han dibuixat el futur
gegantó o gegantona de l'escola. Han fet més de 300 dibuixos. Davant aquesta
mostra valorem exposar-los per a que tota la comunitat educativa visualitzi
els treballs fets i participi en l'elecció del futur gegantó/ona.
Per aquest motiu es decideix mostrar els dibuixos a la sala d'exposicions
durant la setmana de portes obertes d'extraescolars (del 18 al 21 de febrer)
habilitant una urna al despatx de l'AMPA per a què tothom qui vulgui
participar en l'elecció ho pugui fer.
2- Reunió mares delegades cursos amb colònies
A la darrera reunió amb la Direcció i les mares delegades de tots els cursos
es va parlar de crear una comissió amb les mares/pares delegats dels cursos
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que van de colònies (P5, 2on, 4rt i 6è) per tal de proposar activitats que
permetin recollir alguns diners que ajudin a reduir la despesa de les colònies.
Des de l'AMPA es valora positivament aquesta proposta i es decideix donar
suport a les activitats que la comissió pro-colònies decideixi. Aquest suport
serà mitjançant alguna persona o persones que designi l'AMPA que
col·laboraran amb la comissió pro-colònies i no es farà cap tipus de suport
econòmic ni l'AMPA serà la que assumeixi aquestes activitats.
3- Xocolatada carnestoltes.
L'AMPA aquest any torna a fer la xocolatada del dia de carnestoltes. Es
decideix que per tal que no s'incrementi el cost de la mateixa, pares/mares
voluntaris netegin els estris de cuina utilitzats i/o ajudem a netejar.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per acabada la reunió a les
22:45 hores, de la qual estenc aquest acta.

A Arenys de Munt, 6 de Febrer de 2013

LA PRESIDENTA
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