DIRECTIVA DE L’AMPA

Acta de la Reunió

Dia de la reunió
Hora
Assistents

Absents
Propera reunió

12 FEBRER DE 2020
20,00 HORES
Ramón Hurtado, IMMA BELTRAN, Marcos Traver, GLORIA
GUILLEM, AMPARO COLOMER, LAURA LLORENS, VICENT
SANCHIS, LAURA FERRÍS, MAITE ORTIZ, BRU BALDOVÍ,
JUANFRAN FELICI, JOSEP LLOPIS I Tomàs Pla
11 MARÇ 2020

Temes tractats
-

LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA REUNIÓ de la JUNTA DIRECTIVA
DEL MES DE GENER
-

XARRADA SOBRE ELS ANTIBIÒTICS

-

PORTES OBERTES

-

TALLER DE LA TROBADA

-

ALTRES

Acords i conclusions
1.

Es procedeix a fer la lectura de l’acta del mes de gener, la qual queda aprovada.
2.

Seguidament, Imma ens comenta que el proper dilluns 24 de febrer a les 16:00
hores hi haurà al centre una xarrada sobre els antibiòtics, que estarà oberta també
a les famílies. Així mateix hi haurà un pòsters divulgatius cedits temporalment per la
universitat sobre aquesta temàtica.

3.

A continuació, es recorda que per a la festa de carnestoltes caldrà que hi haja una
comissió de pares que s’encarreguen de fer de jurat a les disfresses més originals
individuals i col·lectives.

4.

Posteriorment Ramón explica el format d’aquest any de les portes obertes, que
seran el proper divendres 13 de març. A l’igual que l’any passat, es faran dues
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sessions, a les 15:30 i 19:00 hores respectivament. Es demana la participació
d’algun dels pares/mares que assisteixen a les juntes de l’AMPA.
5.

Seguidament Laura Llorens recorda que les mestres d’infantil havien proposat a les
famílies d’alumnes d’infantil pintar jocs al pati d’infantil, no obstant aquesta proposta
queda oberta també a la resta de famílies del col·legi. La primera convocatòria serà
el proper dissabte 29 de febrer.

6.

Finalment es parla sobre el taller de la trobada. A hores d’ara no hi ha cap
proposta, així que si no hi ha cap idea nova, farem el mateix taller que l’any passat.,
ja que té a veure amb la temàtica proposada pels organitzadors.

I sense res més a dir, s’alça la sessió a les 20:35 hores.

Notes per a la propera reunió

Pág. 2 de 2

