
RESUM ASSEMBLEA DE PARES (27 de setembre del 2007)

Assistents a l’assemblea de mares i pares: 28 persones.

Extraescolars: De moment s’obren 2 activitats: patinatge i dibuix. Piscina, per
ara, compta amb 16 nens apuntats. En calen 25 per omplir l’autocar i poder fer
l’activitat, però s’intentarà tirar endavant.
Les inscripcions de les activitats extraescolars s’obren als nens de P4 i P5.

Casal de Nadal: El Consell Escolar ha aprovat fer el casal de Nadal, i el
gestionarà “Les Boles De Drac”. Hi haurà servei de menjador.

Socialització: Tots els nens a partir de 3r entren en el projecte de socialització.
La quota de material ha estat més cara perquè l’escola ha posat el material de
tots els alumnes del centre. 

Biblioteca: El curs 2006-2007 l’AMPA es va proposar dotar la biblioteca. Es va
fer una parada on els pares i nens van comprar, a preu de cost, llibres per a la
biblioteca. Es va organitzar una rifa d’una panera, i amb la venda dels números
es van recollir 1000 €. Hi hem invertit els diners recollits de la venda de
castanyes (500 €), i s’ha tramitat una subvenció de la Diputació per comprar
una enciclopèdia i atles.

Biblioteca sobre rodes: Hem engegat el projecte de la biblioteca sobre rodes
per als nens d’educació infantil. Aquest curs s’amplia als nens de 1r .

Menjador: L’empresa K-tip s’ha traspassat i la gestiona una altra persona:
l’Anna Grau.
Hi ha algun canvi amb les monitores, però hi ha la mateixa cuinera que l’any
passat i els mateixos proveïdors. Han invertit 3000 € en un pelador de patates.

Llibres de text: La venda de llibres s’ha fet al mes de juliol. Quasi tots els
pares els han comprat a l’escola.

L’Ampa ha col.laborat, econòmicament i humana, en totes les festes que s’han
celebrat a l’escola. S’han editat 2 números de la revista de l’AMPA “Les cireres
informen”.

La Presidenta, Rut Graupera, i la Tresorera, Pili Zamora, deixen l’Ampa.
S’aprova la nova Junta amb la Teresa Macià com a Presidenta, la Sussi Vila
com a Secretària, la Mireia Elias com a Tresorera i com a vocals, Montse
Jordana i Isabel Moyano.


