Assemblea AMPA gener 2017
0.1 Posició de comptes
1. Estat de les compres
2. Seguiment aniversari 40 anys
3. Propers esdeveniments:
Festa de la primavera (concretar activitats i persones que s'encarregaran de l'organització)
Colònies en família (decidir qui ho portarà dins la comissió de festes)
4. Precs i preguntes

Asistents/es : Sonia, Mònica, Jaume, Montse
0.1- A 12 de gener de 2017 hi ha 18.809,10€, queden pendents per pagar el cava i alguna partida petita més.

La Sonia informa que al pertànyer al REC tenim dret a que l'Ajuntament ens subvencioni una part de les activitats que
realitzem durant l'any. S'ha de presentar la documentació necessària així com el projecte referent a l'activitat a fer. S'ha
de mirar la documentación i mirar l'abast d'aquestes. Tenim temps fins al març per mirar aquesta tema.

1- En referència als miralls, sestà pendent de saber si es trallada el rocòdrom fora poder posar dos miralls dins del
gimnàs (s'encarrega Ismael).

Per la resta de punts, com que a aquesta assemblea no hi ha hagut suficient quòrum per poder prendre decisions.
Es traslladen totes les qüestions i temes a tractar per la propera reunió.

4- Al no haver quòrum s'ha parlat de com fer per augmentar la quantitat d'associats/es. La Montse proposa de preparar
un dossier i lliurar-ho a totes les famílies que vinguin a la jornada de portes obertes de març.
També proposa fer com «una maleta viatjera» com es fa a les classes dels més menuts però en aquest cas per als pares.
El fi d'aquesta «maleta» és saber quines són les qualitats, aficions, inquietuds, etc que puguin tenir tots els pares i mares
de l'escola afí de poder canalitzar-ho en activitats per l'escola. Per aquesta proposta es queda per properes assemblees
per madurar-ho i que la Montse ho expliqui amb més detall.
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