Acta 2
REUNIÓ AMPA AMB EQUIP DIRECTIU ESCOLA PEGASO
curs 2015-2016
14 d’octubre de 2015

Assistents
JUNTA AMPA
Jordi Suárez
Mireia Mercader
Sandra Llorente
Gemma Llamas
Daniel Martínez
Eva Mª Fernández
David Escutia
Anselm Rodrigo
Julià Fernández
EQUIP DIRECTIU
Montserrat Janer
Àngels Fernández
Mireia Mercader
PRIMER.- Bibliotecària

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.

Bibliotecària
Estat dels pagaments i accions per impagats
Ús dels diferents espais de l’escola
Posicionament de l’escola davant les proves de 3r
Ocupació de la vacant lliure al Consell Escolar
Portes obertes

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

Segurament no podrà haver continuïtat del servei de la bibliotecària, ja que suposa un cost molt
elevat per la caiguda d’ingressos d’aquest curs, degut principalment a la poca quantitat de socis
que hi ha.
Al respecte de la quota de reutilització de llibres, segons l’inspector d’Educació, correspon a
l’AMPA. L’escola només pot assumir “Material i serveis”. Per la mateixa raó, no es pot tenir
bibliotecària com a servei de l’escola.
SEGON.- Estat Socis i dels pagaments de “Material i serveis”
Dotze famílies de l’escola no han formalitzat el pagament de la quota de “Material i serveis”.
Un 63% de famílies s’han associat a l’AMPA.
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TERCER.- Ús dels diferents espais de l’escola
L’ús dels diferents espais de l’escola per festes, assajos de carnestoltes, organització de partits
diversos, gimnàs per “zumba”, etc. està regulat. En relació a la Festa de Sisè, una comissió de la
junta s’ha reunit amb els delegats per informar de la disposició de l’AMPA a col·laborar si volen
estar coberts per l’assegurança.
Hi ha conveni amb 4 entitats per regular l’ús de les pistes. El gimnàs només està regulat amb el
Club Patí Congrés.
QUART.- Posicionament de l’escola davant les proves de 3r
Quan puguin donar informació de quan seran, la donaran.
Aquest any l’avaluació de Centre és real. En principi, aquestes dades han de ser privades, a nivell
d’equip directiu, i no s’han de fer públiques. Això ha de servir per tal que l’escola sàpiga en què ha
de millorar.
CINQUÈ.- Ocupació de la vacant lliure al Consell Escolar
Al Consell Escolar ha quedat una vacant lliure per part dels pares. Legalment, si no hi ha llista
d’espera, no hi pot entrar ningú.
El proper Consell Escolar de Centre és el dilluns dia 26 d’octubre. Es plantejarà si hi ha alguna
opció per cobrir aquesta vacant.
SISÈ.- Portes obertes
Es parla de posar en marxa alguna idea innovadora; com, per exemple, col·laborar mútuament
(escola i AMPA) en l’elaboració d’un vídeo, que ja ens havíem plantejat des del curs passat,
recollint moments dels diferents actes de l’escola, entrevistes a mestres, alumnes, pares, etc.

Sense més temes a tractar, finalitza la reunió a les 21 hores i 55 minuts del dia catorze d’octubre
de dos mil quinze.

Pagina 2 de 2

