
Reunits a la seu de l'escola, el dia 19 de febrer de 2.013, a les 17:00h. comença la sessió per 
tractar els punts de l'ordre del dia:

. Portes obertes. El proper dimarts, dia 26 de febrer, es durà a terme la jornada de portes 
obertes, de 17 a 19h., a l'edifici d'Educació Infantil. Com l'any anterior, es farà una divisió de 
dos grups per atendre de manera simultània als pares; en una aula la presentació de mestres i 
en una altra la presentació de l'AMPA. S'escolleixen dos representants de l'AMPA per 
presentar les activitats extraescolars i el funcionament del menjador, a més hi haurà un 
observador present per donar suport.

. Jocs Florals. Hi ha una quantitat de diners establerta que cada any es destina a aquesta 
activitat, es farà la consulta econòmica, a la reunió de març es tractaran els preparatius de la 
festivitat. La comissió de festes anuncia que, en breu, delegarà l'activitat en altres membres 
que s'ofereixin per organitzar les tasques.

. Comissió Menjador. Degut als comptes, ja presentats amb pèrdues, s'expressa la incertesa 
de la durada del romanent. Queda pendent una reunió amb la Coordinació de menjador per 
establir els criteris del model contractat al futur.

. Precs i preguntes.
Escola de pares i mares. Es tracten possibles sessions amb l'Ajuntament que es realitzaran 
de manera conjunta amb l'escola Artur Martorell, encara no es disposa de les activitats i de 
les dates que es realitzaran.
FAPAC ofereix cursos gratuïts adreçats al Consell Escolar i a la dinamització de l'AMPA.
Diada de l'Ensenyament Públic. La festa es celebrarà el dia 17 de març, fa falta la 
col·laboració de sis voluntaris per atendre el taller que s'ofereixi, es fixa de data límit el 
proper dimecres, 27 de febrer, per disposar de col·laboradors.
Dates per a futures reunions. Es fixen les dates fins a final de curs de les properes reunions 
de l'AMPA; 12 de març, 9 d'abril i 14 de maig.

No tenint més assumptes per tractar, es tanca la sessió a les 18:00h., de la que s'estén la 
present acta, que un cop llegida és unànimement aprovada i firmada pel Secretari amb el vist 
i plau del President.


