ACTA DE REUNIÓ DE L'AMPA DE L'ESCOLA VIROLET
Identificació de la sessió
Caràcter general
Data:26 d’ octubre de 2018.
Horari: de 19 a 21 hores
Lloc: Menjador de l'escola Virolet.
Assistents:
Vanessa Figuerola, presidenta.
Elena López, vicepresident.
Rosa Morcuende, tresorera.
Vanessa Fernández, secretària.
I 26 socis.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta de l'assamblea anterior.
2. Estat de comptes. Tancament exercici curs 2017/18.
3. Comissions de l'Ampa.
4. Creació de la comissió de sisè.
5. Manteniment del pati.
6. Torn obert de paraula.

Desenvolupament de la sessió:
1. S'aprova l'acte de la última reunió general de l'Ampa, per part dels participants
de l'assamblea.
2. La tresorera explica els comptes del curs 2017/2018 (al final de l'acta s'adjunta el
quadre de comptes)
3. La vicepresidenta explica les diferents comissions que formen el nostre Ampa:
-Comissió de festes: És l'encarregada de dur a terme totes els festes que es realitzen a
l'Escola per als socis del Ampa.
(festes.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de menjador: És l'encarregada de comprovar que l'Empresa que porta el
menjador , que és Serhs food, faci la seva comesa com es requereix.
(menjador.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió d'extraescolars: És l'encarregada de portar tot el tema extraescolars i d'
acollida matinal i de tarda.
Aquesta comissió aquest any també s'encarrega de les activitats esportives que
competiran amb altres escoles.
(extraescolars.ampa@escolavirolet.com)

-Comissió de botiga i Llibres: És l'encarregada de la compra dels llibres que utilitzen els
nostres nens i nenes durant el curs, i de gestionar tot el tema de la roba de l'Escola Virolet
amb la botiga El vestidor.
(botiga.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de comunicacions: És l'encarregada de la web de l'ampa i de les xarxes
socials. Gràcies a ells teniu una web actualitzada.
(info.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de reivindicacions: És la que porta el tema de les obres de la nostra escola i
l'institut.
És una comissió conjunta de l'escola Virolet i l'institut Can Llong.
(construccioescola.ampa@escolavirolet.com)
-Comissió de carnaval: Aquesta Comissió queda anul·lada, perque no hi ha gent per
col·laborar i no és podrà dur a terme el projecte del carnaval .
-Comissió de parels i mares: Aquesta és l'encarregada de calendaris, xerrades,activitats
pares i nens i nenes.....
(maresipares.ampa @ escolavirolet.com)
S 'adjunten els correus electrònics, per qualsevol persona que volgui col·laborar.
Es pot posar en contacte directament amb la comissió.

4. S' explica que s'ha creat la comissió de sisè, per anar preparant la festa
d'acomiadament dels nens i nenes que el curs que ve faran sisè.
5. Es comunica als participants a l'Assemblea, que la direcció de l'escola ha
tramitat una queixa dels pares i mares de l'escola Virolet al regidor d'educació, el Sr.
Berlanga.
L'Ampa ha parlat amb la direcció de l'escola del malestar que hi ha sobre el poc
manteniment que es fa al pati de l'escola.
És un tema que tant l'escola com l'Ampa estem d'acord i és mirara de solucionar.
6. Torn obert de paraula:
-Es proposa diferents maneres d'invertir el diners que hi ha de benefici, en els socis de
l'ampa.
-S'ha suggerit mirar de posar osmosis al menjador.

Acords:
-Parlà amb l'escola per poder fer una aportació des de l'ampa pels socis, en la
quota de material del curs vinent.

-Parlar amb Serhs food i amb l'escola, per intentar resoldre la problemàtica que es
genera al menjador en l'hora d'esbarjo. (l' Ampa intentarà que ens deixin contractar més
monitors, o fer activats en aquesta estona que no estan menjant ...)
-Es parlara amb l' ajuntament i l'escola per comprar sacs de sorra per posar al pati.
-Parlarem amb l'escola del tema paper de wc i sabó de mans, que no n'hi ha als
lavabos.
-Es mirarà si és possible posar osmosi, fonts d'aigua depurada al menjador ....

La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària , estén aquest acta.

La Secretària
Vist i plau

La presidenta

