REUNIO ORDINARIA AMPA CEIP MARGALLO
Data : 19/11/2009
Hora : 15:15 a 17:00 h.
Lloc : Sala professors/es
Nº Acta : 14/2009-2010
Assistents :

Laura Guilera com Presidenta
Arantzazu Apraiz com Vice-Presidenta
Yolanda Jimenez com Tresorera
Teo Molina com Secretària
Antonio Jiménez com Vocal
Maite Peñarrubia com Vocal
Lara Caballero com Vocal i delegada de 1r B
Sònia Montoliu com Vocal i Coordinadora delegats/des
Nieves com Vocal i en nom de Pedro delegat de 5éA
Roser Congost com Vocal
Delegats de classe: Marcelo Rosales (P3 A), Pili Cuartero (P4 B), Justi e Inma (P5 A),
Txema (P5 B), Eva Sánchez (2n B) Montserrat Agea (3r. B) Francesca Yepes (4t B) i
Mari Morello (5è B)

Ordre del dia
1.- Lectura i aprovació acta anterior
2.- Temes revista “No t’ho perdis”
3.- Marató TV3 punts de llibre
4.- Campanya recollida aliments poble Saharaui
5.- Extraescolars: informació cursets/tallers per pares, carnestoltes, qüestionari de valoració 1r. Trimestre
6.- Menjador: informació reunió informativa i qüestionari valoració 1r. trimestre
7.- Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió
1.- Lectura i aprovació acta anterior
La Presidenta obra la sessió i la secretària llegeix l’acta de la passada reunió on es va fer unes esmenes:
• La rifa de xandalls durant el dia de la xocolatada no es va fer per que també es va repartir tira de
números per part dels nens de 6é´amb l’objectiu de recollir diners per fi de curs.
• Respecte la part de Formació de Pares s’ha de corregir que l’escola Ceip Margalló no es presenta
a la proposta de l’Ajuntament a ser una escola verda.
Una vagada fets aquest aclariments on es recull a la present acta es va donar per aprovada.

2.- Temes revista “No t’ho perdis”
Els temes que van sortir per la revista, son: Festa de la xocolatada, horari de biblioteca, recollida
d’aliments poble Saharaui, recordar la web de l’Ampa.
La data que sortirà la revista es va decidir pel divendres onze de desembre.

3.- Marató TV3 punts de llibre
Els nens i nenes del col·legi , estan fen punts de llibre per col·laborar a la Marató de TV3. Aquest punts el
tindran els delegats/des fins el 10/12/09. La aportació mínima es d’un euro. Desprès es trobaran a la
paradeta de la Coordinadora d’Ampas a la Pça de l’Església el proper 13/12/09 (dia de la marató).

4.- Campanya recollida aliments poble Saharaui

Es va recordar que el col·legi participa a la campanya de recollida d’aliments per ajudar al poble Saharaui.

5.- extraescolars: informació cursets/tallers per pares, carnestoltes, qüestionari valoració
1r. Trimestre
La Secretària va comunicar que per la manca de possibilitat de mantenir una reunió amb la direcció de
l’escola no podem avançar o donar més informació al respecte dels cursets o tallers per pares. En quan al
qüestionari es va demanar els assistents si els hi semblava bé passar els mateixos abans de que s’acabi
aquest trimestre o be esperar el gener, on es va decidir que millor passar-ho abans de vacances de Nadal.

6.- Menjador: informació reunió informativa i qüestionari valoració 1r. Trimestre
La presidenta va comentar que s’ha demanat fer una reunió extraordinària donat que hi ha temes a tractar
com per exemple: coral, ratios mensuals, reunió amb el gerent de l’empresa de Gestmoni i el dietista,
presentació d’un qüestionari per valorar el primer trimestre el funcionament del menjador i altres temes.
Per part de l’empresa Gestmoni ha donat la seva conformitat per a celebrar la reunió extraordinària i
parlar amb tots els membres de la comissió els temes que s’han anomenats abans. Estem pendents de la
confirmació per part de la direcció.

7.- Torn obert de paraules
Respecte al servei de Bon dia que s’està donant a l’escola, hem recollit totes les queixes que ens han
presentats els delegats/des i que seran transmets a l’empresa Gestiva. Entre aquestes queixes podem
destacar: massa soroll a l’aula polivalent (TV massa alta, crits dels nens), s’han trobat que determinats
dies els nens no tenien gaire espai a la sala donat que el tenien preparada per una obra de teatre,
l’interfono de la porta de l’escola no funciona amb la qual cosa moltes vegades queda la porta oberta,
demanar que es reforcin les activitats dels matins, ...

Acords

Annexos
1.- Signatures dels assistents

La Presidenta aixeca la sessió a les 17:00 hores, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta amb el
vist-i-plau de la Presidenta.

La Secretària de l’AMPA

La Presidenta de l’AMPA

Vist-i-plau

