ACTA 1
REUNIÓ JUNTA AMPA ESCOLA PEGASO
curs 2015-2016
16 de setembre de 2015

Assistents
JUNTA AMPA
Jordi Suárez
Sandra Llorente
Gemma Llamas
Daniel Martínez
Eva Mª Fernández
David Escutia
Anselm Rodrigo
Montserrat Perales
Julià Fernández

Al taller de l’escola, quan són les 19:30 del vespre, comença la
reunió amb els següents temes a tractar:

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Calendari curs 2015-16
Objectius curs 2015-16
Memòria curs 2014-15
Revisió càrrecs
Reunions d’aula
Festa Benvinguda P3
Precs i preguntes

Montse Pan

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ
PRIMER.- Calendari curs 2015-16
S’estableix la data de les reunions de junta: 14/10, 9/12, 13/01, 3/02, 9/03, 13/04, 11/05, 8/06 i
22/06.
Festa de Nadal: 12/12; Carnestoltes: 6 i 7/02; Final de curs: 11/06. Possible Halloween: 31/10.
Benvinguda de P3: 16/10.
Voluntariat: potser no es fa; és molt seguit de la de final de curs.
Jornada de Bricolatge: podria ser al segon trimestre.
Assemblea: 11/11, a les 19h (primera convocatòria, 18’30h).
SEGON.- Objectius curs 2015-16






Homologar extraescolars: s’encarreguen en David, la Marta Montoya i en Josep Mª Ebri.
Promoure la jornada de Bricolatge.
Continuar actius a la Coordinadora i potenciar les Relacions Externes: aconseguir que
entri algú a la FAPAC i a la Coordinadora del Consell Escolar de la Ciutat (Barcelona).
Elaborar un manual Escola-AMPA i protocolaritzar algunes tasques de l’AMPA.
Reunir-se trimestralment amb l’equip directiu i establir una bona relació.
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Mantenir la Xarxa de Voluntaris.
Continuar les accions contra la LOMCE i la LEC.
Promoure cursos i formacions.
Participar activament als actes de la Sagrera i St. Andreu.
Elaborar un document esquema, dels punts tractats i conclusions tretes a les reunions de
junta, per penjar a la web.
Consolidar el sistema de Llibres.
Introduir el tema del canvi climàtic, coincidint amb la Cimera del Clima que es fa al
desembre a Paris.
Proposar casals a tots els períodes de vacances, amb prou temps d’antelació.
Sol·licitar Camí Escolar i semàfor al pas del carrer Nadal.
Optimitzar el nostre temps de dedicació al despatx, amb la possible implicació de 7iTria.
Millorar la presentació a la jornada de Portes Obertes.
Generar un clima de confiança al Consell Escolar de Centre.
Col·laborar més amb l’AMPA de l’IES.

TERCER.- Memòria curs 2014-15
S’acorda que a la propera reunió de junta han d’estar presentades totes les memòries d’activitats i
grups de treball.
QUART.- Revisió càrrecs






President: Jordi Suárez.
Vicepresidenta: Mireia Mercader.
Tresorera: Gemma Llamas.
Secretària: Eva María Fernández.
Vocals: Anselm, Daniel, Sandra, Julià, Montserrat i David.

CINQUÈ.- Reunions d’aula
A cada reunió hi haurà algun representant de l’AMPA:
 21/09: 2n. Jordi Suárez.
 22/09: 4t. Daniel Martínez i Montserrat Perales.
 23/09: 6è. Gemma Llamas, Eva María Fernández i Jordi Suárez.
 28/09: 1r. Julià Fernández.
 29/09: 3r. Eva María Fernández i Montse Pan.
 30/09: 5è. Jordi Suárez i Julià Fernández.
 01/10: P4. David Escutia.
 06/10: P3. Anselm Rodrigo.
 05/10: P5. Sandra Llorente i Daniel Martínez.

Pagina 2 de 3

TERCER.- Festa Benvinguda P3
Es debat sobre quina mena de berenar és més pràctic fer i també es parla de construir un teatre
de titelles.
SISÈ.- Precs i Preguntes








CEC
Un pare deixa la seva plaça perquè la filla canvia d’escola. Com s’ha de cobrir aquesta
plaça vacant?
Consorci
Finalment ens han donat la raó amb la queixa que es va presentar i la família que no
faci efectiu el pagament de “material i serveis” no podrà gaudir dels serveis que fins
ara li estava oferint l’escola. Per exemple, l’alumne no podrà fer l’activitat de piscina.
Fer barri
Ens ha arribat una proposta d’Unió Esportiva Sant Andreu de fer entrega d’uns
carnets, als alumnes, per assistir als partits de lliga al camp Narcís Sala.
Horari del despatx
Segurament es farà un matí a la setmana i els divendres de 16’30 a 17’00h.

Sense més temes a tractar, finalitza la reunió a les 0 hores i 30 minuts del dia disset de setembre
de dos mil quinze.
La secretària

El president

Vist-i-plau
Aquesta acta està sotmesa al dret de correcció i/o rectificació, i pot ser impugnada davant la Junta
d’acord amb als estatuts que regeixen l’associació.
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