
Acta de la sessió ordinària de dia 25/01/2018

Identificació de la sessió

 Caràcter: ordinària

 Data: 25 de gener de 2018

 Horari: de 18.00 a 19.15 hores

 Lloc: AMIPA CEIP Es Molinar

Assistents

 Pilar M. (presidenta)

 Rosa J. (vicepresidenta)

 Miquel C. (secretari)

 Eva A. (vocal)

 Maria C. (vocal)

Absents

 Mª José L. (vocal)

 Joana C. (vocal)

 Ana Naida C. (vocal)

 Arantzazu Á. (vocal)

 Laura O. (vocal)

Ordre del dia

1. Propostes de carnaval

2. Compra d’un ordinador

3. Propostes repàs escolar

4. Propostes sortida familiar

5. Propostes biblioteca

6. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Propostes de carnaval
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S’acorda fer el concurs de cartells de carnaval per segon any consecutiu. Hi haurà un premi a cada
comunitat i un premi addicional al millor cartell, pendent de decidir el premi.

Les votacions les faran els mateixos nins de l’escola.

La festa de carnaval es farà dia 9 de febrer horabaixa. La comissió de festes ja hi està treballant.

2. Compra d’un ordinador

S’acorda la compra d’un ordinador per a l’AMIPA.

3. Propostes repàs escolar

L’any passat el repàs escolar de l’AMIPA va comptar amb 5 assistents. 

Enguany l’escola participa al programa èxit escolar (4t, 5è i 6è de primària) i Càritas te previst a
partir de febrer fins el mes de maig fer el reforç escolar que fa anualment de manera gratuïta pels
alumnes de 2n i 3r de primària, una hora i mitja diària un dia a la setmana. 

S’acorda que l’AMIPA posi un monitor de reforç de Dic Drac al reforç escolar de Càritas, ja que
hem demanat subvenció a l’Ajuntament per reforç escolar.

4. Propostes sortida familiar

S’acorda fer una sortida familiar el cap de setmana del 10-11 de març. S’ha mirat per anar a Natura
Park, pendent de saber els preus de grup.

5. Propostes biblioteca

Durant tot el mes l’AMIPA ha sortit als diaris i a la televisió i hem aconseguit que 14 entitats del
barri ens facin suport per evitar el tancament de la biblioteca del Molinar. Avui mateix la presidenta
ha assistit al Ple de l’Ajuntament per defensar que no es tanqui la biblioteca del Molinar. Hem
iniciat, a petició d’una mare, una recollida de firmes.

Estem pendents d’una reunió amb el Regidor de Cultura de l’Ajuntament abans de seguir amb més
mobilitzacions.

6. Precs i preguntes

No hi ha més intervencions.

La presidenta aixeca la sessió a les 19.15 hores, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El Secretari Vist i plau

La presidenta

Miquel C. Mª Pilar M.
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