ACTA REUNIÓ ESCOLA QUE SOMNIEM. BAR BERLANGA 6/11/2018-18H
 Projecte el pati que volem: Raquel va enviar-lo a l'Ajuntament el passat dia 31 i el Dilluns va
poder parlar amb la tècnica de l'Ajuntament. El projecte està molt bé, però les modificacions
de les infraestructures faria que tornàrem al final de la llista del projecte edifiquem.
Proposem que d'alguna manera disminuïsca la pista esportiva i genere una zona de soral
per a primària i que respecten els arbres. Queda pendent d'una altra trucada telefònica. La
memòria tècnica està a Conselleria.
 Projecte 50-50: estem a l'espera de rebre més informació, quan es genere la comissió de
l'escola aportarem un responsable d'AMPA per aportar idees.
 VLC decidim: Busquem un responsable que faça de vincle amb l'Ajuntament. Natxo es
proposa voluntari, cal parlar amb Carolina.
 Bústia l'escola que somiem: Es proposa posar una bústia baix de la de l'AMPA decorada i a
l'altura de l'alumnat perquè tant les famílies com l'alumnat i tota la comunitat educativa puga
fer aplegar-nos els suggeriments. Anna es farà càrrec de la gestió de la bústia i ens farà
aplegar la informació.
 Es demana la possibilitat de sol·licitar més aparcadors de bici fora de l'escola. Quique es
farà càrrec de gestionar-ho amb mobilitat.
 Es proposa la possibilitat d'incloure en aquesta comissió tractar el tema de l'adaptació amb
els/les alumnes de 3 anys. Ens agradaria que fora un procés més participatiu amb les
famílies i no sols fer complir la normativa. Com és un tema de l'escola es proposa preparar
un dossier amb idees, iniciatives d'altres centres o experiències adquirides per tal de donar
idees sense el propòsit d'imposar. Es podria inclús proposar com a tema de les tertúlies
dialògiques (parlarem amb la comissió de cultura).

Finalitza la reunió a les 19:05 ens veiem el dia 28 a les 18h a la reunió general.

