Assemblea AMPA 4 d'abril de 2017
1. Sol·licituds Festes
2. Seguiment colònies en família
3. Festa de la primavera
4, Precs i preguntes
Assistents/es : Sonia, Maria, Tània, Mònica, Pili, Irma i Elsa
1, Sol·licituds festes
Festa primavera el 7 de maig i demanem: menjador, gimnàs, edifici principal i patis. Horari de 9 a 18h
Festa fi de curs: 16 de juny i demanem: menjador, gimnàs, edifici principal, patis, escenari, reciclatge i coberteria
reciclable. De 17h a 3h, pendent confirmar que l'horari és correcte (preguntar a l'Ismael)
2, SEGUIMENT COLÒNIES EN FAMÍLIA
Totes les famílies (21) han pagat menys 3.
Entre avui i demà faran el pagament i quan ho tinguem farem la transferència a l'Alberg del 25% per la reserva.
La resta del pagament es farà directament a l'alberg cada família.
Les properes comunicacions ja es fan només a les famílies que van a les colònies.
Es necessitaran voluntaris per ajudar a les diferents activitats.
Es programaran diferents activitats alhora perquè som moltes famílies.
Hi haurà una festa de nens i d'adults. La de nens abans de sopar i la d'adults després de sopar.
Hi haurà concurs de tapes pirates… dolces i/o salades...per determinar.
La compra del berenar, dels gintònics i pica-pica és a part i ho comprarà la comissió.
La sortida prevista del diumenge serà a Castellar de N'hug.
3, FESTA PRIMAVERA
S'ha de fer assegurança per les activitats esportives, se n'encarrega la Sònia.
Els tallers es faran entre 6è i Ampa
Des de la comissió de festes han esbrinat que els nens de 6è potser volen fer tallers de hip-hop, Des de la Comissió
de festes es proposa fer taller de dansa organitzat per un pare de l'ESBART, encara per determinar, si ho fa una
empresa se li oferirà primer a la Carme de l'Arabesc, que fa l'extraescolar de dansa clàssica a l'escola.
Taller de percussió pendent de parlar amb el Serginho.
Taller de maquillatge, i el de robòtica se'ls tornarà a oferir als d'extraescolars(la Tània ho pregunta)
Els pares de 6è faran venda de plantes i venda de manualitats i tallers de manualitats gratuïts (macarrons, flors amb
ampolles de llet) Des de l'AMPA es compraran rotuladors permanents i gomets per fer les flors, els de 6 è ho
compren i passen factura. Es demanaran per watsap rotllos de paper de vàter i ampolles de llet de l'Aldi ECO qui les
consumeixi. Es demanarà al Manel si es pot posar dues capses per la recollida.
També faran tallers de pagament, de pintar ungles i algun pendent de decidir (potser tatuatges amb Henna)
Es faran cartells per saber a cada taula què es fa (ho fa la Sònia)

Faran barbacoa per fer entrepans com cada any i cafès, creps i postres.
Aquest any no es fa gimcana però es fa el partit de futbol i un cros (es demanaran voluntaris de la classe de 6è)
Timing:
10,30 a 11,30 torneig futbol, organitzat pel Javi Serrano
10,30 a 11,30 cros
10,45h a 11,15h conte contes per parvulari a pati petit, està pendent confirmar la persona
11,30h a 11,45h concert Orquestorre al gimnàs (activitat exclusiva)
11,45h a 12,45h tallers
11,45h a 12,45h campionat de corda
13h a 13,45h animador (180€ + IVA con factura), orientat a tothom, per tant, activitat
exclusiva.
13,45h a 14h subhasta 6è
14h Dinar Des de 6è oferiran la venda de tiquets per entrepà botifarra i patates, tipus menú adult i menú infantil. Es
demanarà al Manel si pot vendre els tiquets
Des del menjador fan la decoració de primavera, ho ha confirmat la Mercè
El cartell de la festa el fa la Vicky
S'ha de demanar l'altaveu i l'equip a l'escola, pel cros i per l'animador, ho demanarà el Dani Turró.
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