2019.06.04 Assemblea Ampa
Temes tractats:
1) Renovació de càrrecs de la junta
Cal renovar càrrecs de la junta, ja que la presidenta, Ari Ramirez, marxa de l’escola
durant un any, i la vicepresidenta, Lisa Fischetti, té previst marxar el curs que ve.
S’escull la nova junta, després de fer una votació amb tots els assistents, que estan
d’acord amb els nous càrrecs:
-

Presidenta: Yolanda Toledano
Secretaria: Mònica Cabello
Tresorera: Lidia Parreño
Vocals: Jesus Cartañà, Marta Miró, i Belén García

2) Gestió: s’acorda que la gestió dels cobraments de les quotes i dels extraescolars, així
com l’atenció per les tardes d’extraescolars la faci l’empresa Feelsports, que aquest
any ja ho ha començat a gestionar. Tal com s’havia acordat en anteriors assemblees.
3) Comissions: revisió dels membres de cada comissió
a. Comissió extraescolars: L’Anabela es retira com a responsable. La coordinació
l’assumirà la Susana, s’afegeixen la Tati, i la Mònica
b. Comissió manteniment: Matias
c. Kids Market: cal preguntar a la Claudia si vol / pot continuar amb la
coordinació
S’afegeixen la Tati i l’Amanda
d. Revista: Eva (mare de P5). Cal confirmar amb ella que vol assumir la
coordinació.
e. Sostenibilitat: Neus i Júlia
i. Es fa una bona valoració dels kits d’aniversari
ii. Es decideix comprar una compostadora perquè no s’ha pogut arreglar
la que tenim
f. Menjador: Marta i Mònica
S’ha treballat i ha millorat el menjar i els menús, ara es vol treballar el
monitoratge i les activitats, ja que son dos empreses diferents
S’informa sobre el procés participatiu que s’ha obert a la ciutadania sobre els
menjadors escolars.
g. Casals: Marta i Monica
h. Comissió de festes: Anais. Se li ha de preguntar si continua.
i. Comissió de subvencions: Jesus
i. Tenim la d’aquest any
j. Comissió coaching:
i. Hi ha 350€ per l’AMPA del coaching que es va fer a través de l’AMPA.
Assistents: Jesus, Neus, Ari, Monica, Tati, Lisa, Lidia, Anabela, Belen, Yolanda, Andres.
4) Sopar de pares: es posa data: 14 de juny

