
Acta de la sessió ordinària de dia 22/03/2018

Identificació de la sessió

 Caràcter: ordinària

 Data: 22 de març de 2018

 Horari: de 18.00 a 20.00 hores

 Lloc: AMIPA CEIP Es Molinar

Assistents

 Pilar M. (presidenta)

 Rosa J. (vicepresidenta)

 Miquel C. (secretari)

 Eva A. (vocal)

 Arantzazu Á. (vocal)

Absents

 Maria C. (vocal)

 Mª José L. (vocal)

 Joana C. (vocal)

 Ana Naida C. (vocal)

 Laura O. (vocal)

Ordre del dia

1. Convenis amb Dic Drac

2. Extraescolar de robòtica

3. Coordinador activitats per l’any que ve

4. Propostes sortida familiar

5. Intervenció millora de patis

6. Escola de pàsqua

7. Precs i preguntes
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Desenvolupament de la sessió

1. Convenis amb Dic Drac

S’han revisat els convenis amb Dic Drac per fer les activitats extraescolars, matinet i escola d’estiu i
s’acorda el següent:

• extraescolars: indicar que només realitzen algunes de les activitats extraescolars, no tenen
exclusivitat.

• no s’accepta la proposta de que realitzin durant dos anys seguits l’escola d’estiu, ja que
l’AMIPA actual finalitza el seu mandat a finals del 2018 i no es vol fermar a la següent
AMIPA en una decisió que no han pogut prendre.

2. Extraescolar de robòtica

Es va rebre una cridada des de PlayCode indicant que el grup del divendres de majors no tenia la
gent suficient i que a veure si es podia redistribuir entre els grups de dilluns i dimecres. Els vam dir
que no.

S’acorda també enviar una circular per apuntar-se a les activitats extraescolars per a final de curs, i
passar també una enquesta de satisfacció.

Es demanarà a la FAPA un llistat d’empreses que fan activitats extraescolars.

3. Coordinador activitats per l’any que ve

Per tal d’evitar problemes per si algun dia falla algun monitor d’extraescolar, i tal i com fan en
algunes escoles, es proposa contractar un coordinador d’activitats extraescolars de 15.30 a 16.30 o
17.00, i que s’encarregui també de fer el cobrament de les activitats i festes de l’AMIPA. N’Eva
proposa també que realitzi altres tasques per l’AMIPA i que no pertanyi a l’empresa d’activitats
extraescolars, sinó que sigui una persona contractada externa. El cost es repercutirà entre totes les
activitats extraescolars.

S’acorda demanar pressupost a Dic Drac per saber el seu cost aproximat, i elevar la proposta a la
Junta General Ordinària per a la seva aprovació.

4. Propostes sortida familiar

La sortida a Natura Park de 10 de març es va ajornar per mal temps. Es proposa com a nova data el
26 de maig. També es sol·licitarà informació a Katmandú Park per fer la sortida familiar de final de
curs.

5. Intervenció millora de patis

A petició de l’escola, s’acorda fer la intervenció de millora de patis abans de la jornada de portes
obertes del 19 d’abril.  Les intervencions es faran dissabte 14 (matí  i horabaixa) i diumenge 15
d’abril (matí).
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Es proposa la compra de dues casetes de fusta pels patis de 3 anys i 4-5 anys, una hamaca niu pels
mitjans,  i la compra i  instal·lació d’una pèrgola per fer ombra al  pati  dels  grans (la pèrgola la
muntaria  una  empresa).  Falta  que  l’escola  es  decideixi  encara  per  algunes  intervencions.  Es
sol·licitarà la col·laboració de les famílies i l’AMIPA comprarà tot aquest material, pendent de saber
el seu cost definitiu. També convidarà al berenar del dissabte i diumenge matí.

També es sol·licitarà a les famílies que duguin palets per tal de fer cuinetes, taules i bancs de palets.

S’acorda que la presidenta (i tresorera) revisarà els pressuposts que es presentin per a les jornades i
els aprovarà si ho considera convenient.

6. Escola de Pàsqua

Finalment hi ha 14 inscrits, per tant es farà l’escola de pàsqua. No hi ha el mínim per a contractar
càtering (10 persones de menjador) per tant es farà amb carmanyola.

7. Precs i preguntes

S’acorda que la Junta General Ordinària de l’AMIPA es faci el proper 10 de maig a les 17.45h en
primera convocatòria i a les 18.00h en segona convocatòria.

No hi ha més temes a tractar.

La presidenta aixeca la sessió a les 20.00 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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