Novembre 2020 Assemblea Ampa – via Meet . 03/11/2020 -18:30h a 20:00h
1-Presentació dels comptes de l’any anterior:
COL·LABORACIONS ECONÒMIQUES AMB L'ESCOLA:
Quan l’escola necessita alguna cosa ens ho diu, i en base al pressupost, decidim si podem fer el
préstec o donació.
L’any passat vam col·laborar amb:
- Ordinadors pel cicle superior.
- Condicionament de l’aula de música
Anys anteriors: hort, quartet del pati, ventiladors, miralls i suros.
Informar a les famílies de les accions que fa l’AMPA.
2-Presentació i votació de la junta:
-

Presidenta: Yolanda Toledano
Vice- presidenta: Arantxa Ramírez (Ari)
Secretaria: Mònica Cabello
Tresorera: Lidia Parreño
Vocals: Belén García i Susana Perea

REUNIONS DE L'AMPA
el primer divendres de mes de 16 a 16.30h.
Es programa així, però si no hi ha temes, es podria anul·lar.

3-Temes varis:
EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA:
Aquest curs:
-

Pocs nens
Acollida només fins les 17h
Gestió i la coordinació d’extraescolars segueix Feelsports amb la Mònica com a
coordinadora i cobrament per TPV
Atenció via e-mail o amb cita prèvia
Empreses: AECV, Oxford, Sona, Escola de músics, Eixos, Al carrer

4-Presentació de les COMISSIONS i exposició de necessitats de cada una:
1) Kids market:
Aquest any tema parat per la COVID.

2) Revista:
L’any passat va quedar parat per la COVID: a l’ espera si l’Eva Aguilera si ho pot fer juntament
amb un altre persona.
3) extraescolars: coordinadora Susana Perea / Mònica Cabello
Explicat abans
4) Sostenibilitat i hort:
- Coordinadores: Neus Suñé
- kits aniversari: Alex Navas
La Júlia i la Johana han marxat. Es sol·liciten dues persones més per col·laborar.
5) Casals i menjador: coordinador/a: Diego Casadó- Quintana i Johan Vanessa Rutigliano.
Mònica Cabello, com a col·laboradora.
La Marta ha marxat, però ens ajuda fins a finals d’any.
Aprofitar els menús de dos anys
Coordinació amb la Mª José
Xtra fa les derivacions.
7) Festes: coordinació Anaïs Pérez.
La castanyera es va realitzar. Es farà cagar al tió. Es decorarà el hall per Nadal, aprofitant
decoració nova de l’any passat.
8) Comunitat i convivència (abans coaching): coordinació Jesús Cartañà que ja ha marxat.
No es pot fer el coaching corner, però si que es vol continuar amb l’activitat de 6è, que es va
començar l’any passat. La Marta, cap d’estudis hi està d’acord. Es farà amb el Gerardo Gaal.
9) Comunicació: coordinació: Yolanda Toledano.
- Es fan les comunicacions de l’AMPA via Dinantia , intentant evitar al màxim els grups de
whatsapp
12) Subvenció: coordinació Oriol Fernández amb l’ajut de Jesús Cartañà i de la Mónica Cabello.
13) Comissió de llibres: coordinació Ari Ramírez i Belén García
CANVI DE NOM A AFA: per majoria es va decidir fer els canvis de nom a AFA

