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Elsa Buenaventura
Mónica Álvarez
Sonia Perez
Marcos Saiz
Maria Salamero

Festes i activitats lúdiques
Jornada de Bricolatge: es manté les data prevista, 6 de Març. Falten idees per posar
coses al pati de grans , s’enviarà un correu a la Montse per informar-la i watsapp
per demanar voluntaris.
Festa primavera: queda igual la data 24 Abril.
Colònies en família: es canvia les dates perquè el dia 16 és festiu, pont. Es proposa
7,8 de Maig. Queda pendent enviar un comunicat als delegats de les classes per
assegurar-nos que no coincideix amb altres activitats.
Es proposa canviar la casa de colònies.
Es comentarà a la Mireia que si necessita voluntaris per la comissió de festes es
buscarà.
Biblioteca
Està oberta de 12 a 13h per alumnes de 3r. Ens han arribat queixes d’alguns pares
perquè han d’estar l’hora complerta. S’ha comentat amb la Montse i ens comenta
que és qüestió de ratio monitor-alumne i haurien d’anar al taller que ja ha
començat.
Es parlarà amb Diverjoc per a que la bibliotecària apunti durant un mes quants
nens hi van per veure si és efectiu.
Per ara, es deixa tal i com està, a l’espera de l’estadística.
Llicències digitals dels llibres
Es decideix que es comentarà amb l’escola que a partir d’enguany gestionaran ells
mateixos les llicències de tots els nens.
Precs i preguntes
1. Ha arribat la programació de plat únic. Al gener no n’hi ha, comença al febrer.
Propostes: 5 de Febrer, cigrons estofats amb verduretes i magra i amanida amb

tonyina. 8 de Març arròs a la cassola amb pollastre i amanida amb fruits secs, 4
d’Abril, suquet de peix i amanida amb formatge.
2. Campos Estela ens ofereixen un taller per millorar el menjador amb els mestres,
pares i nens. Un dia a les 12h es fa l’exercici amb els nens, a les 12:30 amb els
mestres i a les 14:30h amb els pares. S’enviarà un correu a la Lidia dient-li que
s’accepta la programació del plat únic, prèvia comprovació de que no hi hagi un dia
amb menú més pesat i el dia que es decideixi s’enviarà Whatsapp als pares amb
link a la web de l’AMPA on s’expliqui el taller.
3. Es decideix que la Sònia anirà a la reunió de la FAPAC el 27 Gener. Se li
preguntarà a la Mireia Xercavins si es pot ocupar del grup de Whatsapp de la
FAMPAR.
4.Compres:






Equip de so del teatre ja ha arribat, hem demanat una foto i que el provin
per comprovar-ne el funcionament.
Matalassos del gimnàs: no estaven demanats, a finals d’aquesta setmana
potser arriben. Estan pagats des de l’any passat i ningú havia activat la
comanda.
Càmeres: ens han dit que tot està bé i les estan utilitzant.
Cortines: es decideix deixar un racó de diners per anar estalviant.
Pressupost al setembre per compres per l’any que ve: la Sonia parlarà amb
el Jordi Rovira.

5. Comissió d’extraescolars, es necessita algú. S’enviarà un comunicat per demanar
ajuda per l’any que ve.

