ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA
Escola Pràctiques II

Dia: 6 de juny 2019
Hora: 20.00 hores
Lloc: Menjador de l’escola
Persones assistents: s’adjunta relació
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior
Informe de les diferents àrees
Explicació de la situació actual del decret de menjador
Torn obert de paraula.

S’inicia la sessió a les 20.10 h. Els principals temes tractats són:
S’informa que l’acta anterior es pot llegir en línia.
S’informa sobre les diferents àrees
-

-

-

Activitats migdia i tarda:
o S’ha parlat dels inscrits a les activitats extraescolars. Que ha
augmentat.
o S’han penjat fotos a la plataforma de l’AMPA
o 10 (P4 i P5) i 11 (1r, 2n, 3r i 4t) juny es faran les mostres a l’escorxador
o Es faran valoracions dels alumnes i activitats que els
professors/monitors penjaran a la plataforma de l’AMPA
o Les activitats que millor funcionen son futbol i bàsquet.
o Noves activitats d’aquest curs handbol, robòtica i skateboard, han estat
molt ben valorades.
o 8 de juny cloenda esportiva
o A partir del dia 10 fins al 20 es fan les extraescolars de la tarda de 3 a
5h
o Noves activitats Agility amb gossos i joc emoti-esportius pel curs vinent.
o Els preus de les activitats de tarda passen de 58€ a 60€ /anual
o El preu de natació passa de costar de 32€ a 33€ perquè s’hi suma el
servei de les monitores que els acompanyen, que fins ara no s’hi havia
afegit.
Menjador
o Volum d’àpats 340
o Hi ha nova cuinera
o Canvis de menús, s’han introduït els llegums com a segon plat per a
substituir la proteïna animal per la vegetal. També s’ha introduït l’ou.
o Nou forn des de Setmana santa 6000 € + nova instal·lació 1000 €
o De cara a l’any que ve el peix serà dimecres i divendres (enlloc de
dimarts i dijous) Tant per a l’adequació dels nens becats musulmans, ja
que coincideixen els dies de la beca amb el peix, com pels practicants
cristians per la quaresma.
o S’apujen preus del menjador dels esporàdics i mestres 0’5 €
Tresoreria

Aquest any s’han comprat:
▪ 5 tablets
▪ Kit de robòtica
o S’han tret els diners del fons d’inversió, com es va aprovar en
l’assemblea anterior, aquest any passat havia donat unes pèrdues d’uns
1000 €
Comissió de Festes
o Dia 8 de juny festa de cloenda de 9 a12h i de 18.00h a 2.00 h
o S’ha canviat l’empresa dels inflables, ja que hi va haver algun problema
l’any anterior
o S’informa que per tal de no mullar les zones del lavabo no es jugui al
globus d’aigua
Llibres
o Novetat: Abacus ofereix l’opció de comprar amb la resta de llibres el lot
de Material amb un 20% de dte. prèvia petició. S’adjunta documentació.
o

-

-

S’informa sobre el Decret de menjador
o
o
o
o

Per ara està aturat.
No tenim conveni amb el consell comarcal però no s’executa el decret.
Ens trobem en una situació alegal.
El departament ha engegat un procés participatiu. Per donar la nostra
opinió. S’adjunta document. La participació es pot fer presencial, en
línia. Hi ha una segona fase al novembre on participaran les escoles.
S’adjunta documentació

Precs i preguntes
o
o
o

Es demana si els nens de cicle infantil es renten les dents, se la informa
de que no.
Proposen de fer formularis online per apuntar a activitats, excursions… i
la possibilitat d’enviar mail de confirmació de transferència.
Una mare valora molt positivament el diploma de final de curs de
natació.

Es dóna per tancada la sessió a les 20.50 h.

