
 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ CULTURA I FORMACIÓ. 
DIA 2018.11.09 A LES 16:30 
 
PUNTS A TRACTAR: 

1- CURSOS FAMPA 
2- DIA DEL LLIBRE 
3- TROBADES 
4- TERTÚLIES DIALÒGIQUES 
5- ALTRES 

 

1-CURSOS FAMPA: Vam acordar passar l'enquesta de tots els cursos ofertats perquè la gent de 

manera anònima escollira els que més li agraden. La data límit per lliurar aquesta enquesta serà el 

23 de novembre. 

Gemma, mare de 3r infantil, s'ofereix per portar aquest tema. 

 

2- DIA DE L'LLIBRE: Es parla de la possibilitat de realitzar un taller de poesia per a primària. 

Àfrica, la mare de 1r infantil, s'encarregarà de realitzar-lo. 

També parlem de fer un mercat de llibres, Ángela, mare de 1r infantil, s'encarregarà. 

Queda pendent realitzar una reunió posterior perquè puguin col·laborar les persones que estiguen 

interessades quan s'acosti més la data. 

 

3-TROBADES: Marta, mare de 3r primària i 3r infantil, s'encarregarà d'aquest assumpte juntament 

amb Elisa mare de 3r infantil, que s'ofereix per acudir a les reunions. 

Comentem la possibilitat que el tema del taller sorgisca des de les classes per fer partícip i que 

s'impliqui l'alumnat i les famílies quedant pendent parlar amb el professorat. 

Es fomentarà "Les trobades" amb un cartell informatiu que ens dissenyaran des de la comissió de 

comunicació. 

Queda pendent com enfocar la venda de samarretes i de rifa. 

 

4-TERTÚLIES DIALÒGIQUES: Es va a realitzar una primera tertúlia dialògica. Betlem, mare de 3r 

primària i 3r infantil, s'encarregarà d'aquest tema. La primera proposta és tractar el laïcisme a 

l'escola, Miguel, pare de 3r primària i 3r infantil, s'ofereix per donar una xerrada sobre aquest tema. 

Aquestes tertúlies seran obertes al barri i es van a proposar a la comissió de conciliació del Consell 

Escolar, Betlem farà d'intermediària. 

Se suggereix com una altra possibilitat de tertúlia més endavant "l'adaptació d'infantil 3anys" 

 

5-DONA A LA CIÈNCIA: Elisa suggereix la possibilitat de realitzar tallers a l'escola per posar de 

manifest la presència de dones en la ciència. Ens sembla una idea boníssima en què vam acordar 

participar, mares/familiars científiques o relacionades amb la ciència. 

Irene farà cartell per informar d'aquest punt, es facilités el correu de l'AMPA per a realitzar les 

inscripcions. 


