
Acta 19/09/2014
ACTA : De la reunió de l´AMPA a l’Escola Montseny el 19 de setembre de 2014 a les 16.45 h.

 

Assistents :

 

Albert Peña ( president)

Lara Domingo

Anna Rocasalbas

Bàrbara Glaenzel

Elisenda Montoya

Sara Aguilella

Bàrbara Correia

Josep Maria Fiter

Montse Pla

Aroa Soriano

Anna Piferrer

Sandra López

Mercè Capellades

Maria Fustè

Núria Prieto

Núria Reche

Carme Funes

Ester Murillo

 

 

 

Ordre del dia :

 

1- Benvinguda al curs 2014-15 i repàs de la feina feta i per fer.

 

2- Reunió amb la Pilar ( directora del centre)

 

Desenvolupament :

 

• L’Albert fa un repàs de la feina feta el curs passat. 



Parlem dels objectius que ens vàrem marcar, com la millora de la imatge del centre, estar i ser 
visibles tant al barri com al districte, participar de la Coordinadora d’Ampes del barri de Gràcia 
entre d’altres.

Estem d’acord que es va fer molt bona feina però que en cal molta més.

Creiem que enguany caldrà sumar esforços amb l’Escola per millorar la comunicació interna, entre 
l’Escola i l’Ampa i entre l’Ampa i les famílies.

 

Agraïm l’assistència a la reunió de la Núria Prieto, l’Ester Murillo, la Núria Reche i la Carme 
Funes, mares de P3.

 

Parlem de que aquest any cal desenvolupar les comissions mixtes amb els mestres i dels diferents 
projectes que tenim en marxa i que necessiten una empenta.

 

2- l’Albert ens comunica que el dia 26 de setembre hi haurà una reunió amb la Pilar per parlar de 
com enfoquem el nou curs, en la que assistiran l’Albert Peña, la Montse Pla, l’Anna Rocasalvas i la 
Bàrbara Glaenzel.

 

S’acorda així les persones que composaran les diferents comissions i projectes.

 

Extraescolars: Mercè Capellades i Teresa Estivill.

Afers exteriors: Josep Mª Fiter i Albert Peña.

Comunicació: Montse Pla, Lara Domingo, Ester Murillo i Bàrbara Glaenzel.

Festes: Sara Aguilella, Núria Reche, Anna Piferrer i Ester Murillo.

Menjador: Maria Fustè i Carme Funes.

Roba: Elisenda Montoya i Antònia

Medi ambient, el projecte del Bosc del Turull i formació: Anna Rocasalvas, Aroa Soriano, Núria 
Prieto, Demon i Sandra López.

 

Pel que fa als projectes s’acorda que la Bàrbara Correia farà, de moment, de coordinadora de 
projectes i la Sandra López s’encarregarà concretament del Món a la Meva Escola.

La resta de projectes com el Camí Escolar, Agenda 21, resten a l’espera de noves incorporacions i/o
repartiment de les tasques que se’n derivin amb els ja integrants de les diferents comissions.

 

S’acorda convocar una Assemblea General el 14 d’octubre.

S’acorda fer la festa de benvinguda al curs 2014-15 i a les noves famílies el 12 d’octubre.

I s’acorda també treballar tasques de l’Ampa un dia fixe a la setmana, encara per definir, i començar
per endreçar el despatx i fer una compra de material d’oficina.

 

Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió.
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