
Acta de la sessió ordinària de dia 22/02/2018

Identificació de la sessió

 Caràcter: ordinària

 Data: 22 de febrer de 2018

 Horari: de 18.00 a 19.00 hores

 Lloc: AMIPA CEIP Es Molinar

Assistents

 Rosa J. (vicepresidenta)

 Miquel C. (secretari)

 Eva A. (vocal)

 Maria C. (vocal)

 Arantzazu Á. (vocal)

Absents

 Pilar M. (presidenta) (delega les seves funcions en la vicepresidenta)

 Mª José L. (vocal)

 Joana C. (vocal)

 Ana Naida C. (vocal)

 Laura O. (vocal)

Ordre del dia

1. Propostes biblioteca

2. Propostes sortida familiar

3. Policia de barri

4. Festa de la primavera

5. Intervenció millora de patis

6. Precs i preguntes

Desenvolupament de la sessió

1. Propostes biblioteca
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Després de tota la feina feta per part de l’AMIPA, amb presència al plenari de l’Ajuntament per
oposar-nos al tancament, molta presència en premsa i televisió, implicació de les entitats veinals, i
recollida de firmes, no hi ha hagut moltes més famílies implicades. Per tant, es decideix no seguir
fent actuacions per evitar el tancament de la biblioteca.

2. Propostes sortida familiar

S’acorda fer una sortida familiar per dissabte 10 de març a Natura Park. Es subvencionarà amb 2€ a
tots els nins socis.

3. Policia de barri

Després d’alguns incidents ocorreguts les darreres setmanes, s’acorda sol·licitar la presència de la
policia de barri a les entrades i sortides escolars.

4. Festa de la primavera

La festa de la primavera serà el 13 d’abril de 18h a 21h. Les famílies de colònies i viatge d’estudis
han  proposat  també  que  es  faci  un  concurs  de  Got  Talent  amb premis  que  sortiran  dels  seus
beneficis. L’AMIPA, com a la resta de festes, paga les despeses de la festa (monitors de Dic Drac) i
sol·licita els permisos.

5. Intervenció millora de patis

Gràcies a una família de l’AMIPA es va aconseguir que ens regaléssin gespa artificial per posar a
l’escola. La seva col·locació la gestiona l’escola. 

Per fer la intervenció de millora de patis s’acorda sol·licitar a l’escola quin dia la volen fer i quines
són les seves prioritats.

6. Precs i preguntes

S’acorda sol·licitar a l’escola si s’han rebut les subvencions de Fons Social, i si s’han convocat la
resta de comissions de l’escola.

S’acorda que la xerrada de taller de mares i pares de Laura Frau (resolució de conflictes) serà el 15
de març a les 18.00h.

No hi ha més temes a tractar.

La vicepresidenta aixeca la sessió a les 19.00 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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