
ASSEMBLEA 28 de JUNY 
10 persones presents 
-Aprovació acta anterior 
-Fons solidari i balanç econòmic a setembre. 
-Reunió de benvinguda dijous 5 setembre amb les famílies de 3 anys mestra, membres de 
l'AMPA i Raquel. 
-EXTRAESCOLARS: llistes controlades. Patinatge, Ceràmica de dilluns i Futbol plenes. Falten 
alguns grups pendents de completar places amb les inscripcions d'infantil. Continua sense 
quedar clar com gestionar el tema de les altes i les baixes d'extraescolars, direcció continua 
demanant modificacions de canvis trimestralment es tornarà a parlar al Consell. Ana Barragán 
entra a la comissió de conciliació per ajudar a la part d'extraescolars Forcuin a Inma. 

 
-MENJADOR: Resultats de l'enquesta de menjador a Setembre. 

-CULTURA: Es van a demanar nous pressupostos per a la roba, si canviem d'empresa s'ha de 
reclamar la planxa que és nostra. Marta continua amb les trobades. Aquest any s'anirà més de 
la mà de la comissió de convivència del Consell per fer les xarrades. Hi ha pendent per a 
Octubre la xarrada de mediació. 

 
- ECONÒMICA: Es parla que Jani i Bienve cobren el mateix, el proper curs s'igualen els preus a 
9euros l'hora. S'acorda fer-li un detall a Jani. Es parla també de fer una avaluació preus de 
matinera i canguratge a la comissió per intentar baixar-los. Ja s'ha passat el primer recordatori 
de pagament de l'AMPA. 

 
-FESTES: La festa d'acomiadament de sisé va agradar prou en general. I la utilització del camió 
amb l'empresa Black or White també va estar molt bé. El que queda pendent per canviar és 
l'hora de davant. Va quedar pobra per a la despesa econòmica que suposava, es buscaran 
alternatives per al curs següent per a eixe espai de temps. Paz té un llistat de les begudes i tot 
el que va faltar-sobrar. El benefici de la barra que serà per a reduir el cost del viatge de fi de 
curs de cinqué i sisé de 310 euros. 

 
-HORTS no ve ningú. 

 
-ESCOLA QUE SOMIEM: Es recordarà al Consell Escolar el tema de l'armariada per als raspalls 
de dents. Continuem sense respostes del pla Edificant. 
S'ha plantejat a direcció del centre una possible modificació per al procés d'adaptació en 
l'entrada de 3 anys i estan considerant-ho i veien possibles canvis. 
Es prepararà un berenar per al dia 5 de setembre 17:30 benvinguda. 


