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Sessió número: 6/2013-2014
Caràcter: ordinari
Data: 5 de març de 2014
Hora: 21:30h- 12:30
Lloc: Sala de professors escola Turonet
Assistència:

S’excusa: Patri, Ruth.
Ordre del dia
Reunio 05/03/14
Assistents: NG, PC,Raquel Boj, Laura Turu, Eva Cabarrocas,Ruth Molina, Carme Alañá
1. Organització Sant Jordi
a. Voluntaris jurat: 28 de març. Raquel Boj.Fer crida.
b. Paradeta: paradeta aqui si i berenar . calen cotxes i braços per taslladar. Preguntem per
fer xocolatada a cecoc potser comprar la feta i demanar a cuinera escalfi.
c. Concurs de pastissos i que votin els profes. Premi llibre de pastissos.
d. Li demanem al xavi gasquex com ho te per portar sucs/ batuts.
e. Fem crida de segona ma i Lletra.
f. Xavi
g. Roses de feltre:
i. Cal comprar feltre ( Eva) agulles pistola silicona. Eva, Laura, Ruth, Raquel.
ii. Roses agulla, roses mes grans de pal o solapa. Taller el dia 1 d’abril.

2. Fira Entitats
Es va fer la reunió , serien dos dies 26 tot el dia i 27 fins migdia d’abril. Un estand per ampa .
L’horari de l’estand de 10 14 i 5 a 8. Diumenge de 10 a 2.
La Barbara ha contactat amb la resta per preguntar com va el tema de la Ginkana, es quedara
amb les altres ampes per decidir.
El Taula i el Puri tenen activitats planificades per dissabtes. Podem acabar de vendre el que quedi
de Sant Jordi.
• Barbara proposa fer un minicurset de country .
• Com decorem la paradeta? Ens demanen el tret diferencial. Tema Nit de mussols:fer una
paret amb fotos, al rebost de fotos. L’Elisabeth pot fer el rètol.
• Tambe un concurs de caixes i endevinar el que hi ha. Equip de música? La laura pot
demanar a dansa l equip també.
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Demostracio d’handbol i vestits.d’handbol. Diumenge al mati.Que ho facin els nens grans:
master class , portem pilotes, samarretes. Porteria tenim la de Patri i Laura Turu.
Si volem fer una activitat tenim temps fins aquesta semana vinent: cal promocionar.
Tríptics.Fem la decoracio el dia de reunió.
Mussols de feltre.

Manifest per la independència: Es vol demana a les entittas que signin el manifest a favor del
dret a decidir. Pensem que cal fer una extraordinària.
Pensem que es pot plantejar en Assemblea General.
Fer mailing boig. Amb els dos temes i graella disponibilitat.

3. Informació Reunions Direcció
• Estem de preinscripcions la semana que ve.
• Informar del jurats.
• Caldrà parlar del tema llibres i Wert.
• Claus: des de Escola ens reclamen continuar amb el control de Claus.
• La Jornada de portes obertes va anar molt bé, no hi cabíem al menjador. Es va fer un molt
bona presentación, tant per la Cristina com per la Salut i van quedar palesos els nostres
trets diferencials. Aquí fem portes quan està tot en funcionament a les altres escoles es fa
fora d’horari.
4. Seguiment activitats i serveis
a. -Tiquets menjador: cecoc proposa que cobri algú d’ells. Abans els compraven pel
matí.Perque no poden fer llista. Igualment caldria deixar la nota d’avis igualmente, que
fos un paper doble,un per la familia i l’altre per la bustia potser que el sellés l’Albert o que
estiguessin sellats. Patri pregunta a CECOC.Ara ho cobra l’Avelina.Cal demanar les dades
bancàries. Cal autorització. Es penja a la web el full amb l’autorització per la primera
vegada. Millor tb facilitar ho penjant a la web.
b. Menjador : cal comprar material i el micrones.-Diumenge van venir a fer nit de mussols hi
ha sucs caducats.
5. Conveni ús social centres
Està revisat i es un punt per la reunió d’ampes.

6. Altres
a. Votem pels cursos que ens han proposat.
b. Subvencions: hem rebut de benestar social informacio per equipament.
c. A l’AMPA del Puri i Taula hi há personal dedicat professional.
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7. Colònies
• Tenim ja la informacio de les colonies Aula. Són entre 7 i 13 anys.
• Les de l’any passat van anar molt bé.
• Tenim la proposta el dia 17 de març comencen preinscripcions.
o 7 a 11 juliol 260 euros. 5 dies amb tot inclòs.Preguntar poer descomptes de
germans.
o BTT, via verda fins Font Calda, piragua, treking fluvial.
o Faran presentació. Hem de penjar a la web i enviar el mail informatiu i tot.
8. Extraescolars
a. Dansa continuarem amb la mateixa proposta
b. Angles: preguntar a Yolanda com està.
c. Intensiu natacio. Direm a Esther que comenci a moure el tema.
d. Laura proposa de fer futbol.( DM i DJ)
e.

Propera reunió de Junta: 1 d’abril de 2014
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, n’estenc aquesta acta.
Carme Alañá

