AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA FEBRER 2020
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
07/02/2020
18.00h. - 19.30h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
David Loyo
Raquel Molina
Bernat Borràs
Belén Roca
Carles de Castro
Núria Vallet
Jordi Gimeno
Laura Díaz
Jèssica Pozo

Càrrec
President
Vice-presidenta
Secretari
Tresorera

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la Junta anterior (05/11/19)
Carnestoltes
Consell escolar
Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (05/11/19).
2. Carnestoltes:
El setembre de 2020 caldria crear una comissió específica de Carnestoltes. Aquest any hi haurà
unes 60/70 persones a la comparsa, una mica més que l’any anterior. Potser es podria fer més
transparent l’elecció de la temàtica.
3. Consell escolar:
La Raquel Molina exposa els diversos punts comentats al darrer Consell Escolar (04/02/20):
•

Les propostes d’extraescolars per al curs 2020-21 ja s’estan preparant.

•

Pressupost.
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•

Procés de preinscripció, el 10 i 11 de març es duran a terme les portes obertes (en horari lectiu)

•

Sortides investigacions del curs. Hi va haver polèmica per una sortida específica que havia de
visitar l’exposició “Bodies”.

•

Inici d’extraescolars. Hi ha la proposta d’eliminar el casalet de setembre i iniciar les
extraescolars el primer dia de curs lectiu, tot i que no es veu viable. Com a alternativa potser
es podrien iniciar 1 setmana després del curs.

4. Torn obert:
•

Patinatge extraescolar: hi ha un dubte sobre l’aprenentatge del patinatge, que caldrà comentar
amb l’Eina. En David Loyo també té previst intervenir en el tema, ja que és un tema que domina.

•

Demanda de llengua de signes per a extraescolar. Cal analitzar-ne la viabilitat, ja que hauria de
substituir una altra extraescolar, degut a la limitació d’espais disponibles. Es proposa fer un
sondeig per detectar si la proposta pot tenir demanda.

•

Es farà un qüestionari de valoració del conjunt de les activitats extraescolars per valorar si és
necessari modificar o adaptar algun aspecte.

•

La pissarra de la biblioteca l’està utilitzant l’escola fora d’aquest espai. L’Inma Cobo exposa que
la pissarra és de l’escola, en tot cas en David Loyo ho parlarà amb la Laura Díaz, ja que per a
algunes extraescolars que es fan a la biblioteca és necessària.

•

La Raquel Molina exposa que l’escola té la intenció d’adquirir un equip de música; fins ara
estava utilitzant molts cops el de l’AMPA.

•

La Belén Roca comenta que des de l’AMPA Activa hi ha una proposta de tractar el tema de
l’autonomia dels infants. Es comentarà amb els membres de l’AMPA Activa per valorar si es tira
endavant la proposta.

•

Es recorda que s’executarà la neteja del grup de Whatsapp de l’AMPA de manera immediata.

La propera reunió de Junta serà en data per determinar.
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del
president.
El secretari, Vist-i-plau

(segell de l’AMPA) El president,
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