ACTA DE REUNIÓ PARES DELEGATS I DIRECCIÓ

Nº REUNIO
3

Data

ETAPA

31/05/2018

Inf i primària

Nº assistents
7 ( justifiquen absència les
delegades de 5 anys i 4t).

Rep.AMIPA
2

Temes tractats
1- Recordatori ajudes menjador curs 2018_19
2- Reutilització de llibres
3- Festa de fi de curs i entrega de butlletins.
4- info escoles estiu

Resum del desenvolupament de la reunió /acords:

● Tal com diu la circular 10 hi ha de plaç fins dimarts 8 de juny per sol.licitar ajudes de menjador
● Explicam el funcionament de reutilització, sobretot al grup de 2n , on les famílies han de decidir si
s’adhereixen al programa el curs vinent entregant un escrit signat a la tutora abans de dijous 7 de
juny. La quota anual es manté en 40€ afegint un nou servei de llicència pel treball amb tablets.

● A la resta de grups que ja fan reutilització enviarem un mail explicatiu on si no diuen el contrari
voldrà dir que continuen amb el servei.

● Explicam el funcionament de la festa de dia 22 a partir de les 19h obrir portes i 20h actuacions.
Enviarem circulara mb el programa i horaris.

● Per apuntar-se a l’entrega de butlletins de dia 27 ( i 26 el grup de 6è) els tutors/es no penjaran les
llistes amb les hores disponibles a la porta fins dia 22.

5. Queixes/suggerències/propostes de millora per cursos:
- El grup de 1r suggereix per les extraescolars les activitats de robòtica i jocs populars.
- El grup de 2n demana un major ús i control de l’agenda per part de la tutora. ( Aquesta s’ha de signar a l’apartat
corresponent de control a final de setmana i la tutora ho comprovarà els dilluns a 1a hora de forma més sistemàtica).
- El grup de 4t fa arribar que hi ha més picades de mosquit enguany de lo normal . ( direcció revisa que no hi hagi cap
embassament d’aigua i respon que a la farmaciola tenim «afterbitte» per les picades.
- Algunes famílies demanen també que se’ls hi comuniqui a l’agenda quan hi ha qualque conflicte per treballar a casa.
Direcció explica que així es fa normalment, però es disculpa per un cas recent on no es va informar per ser alumnat
que no té normalment conflictes greus i es va treballar de manera satisfactòria a nivell de tutoría i direcció amb ells
com a 1r avís perdonant el comunicat per escrit a la família ja que estaven molt empenedits i van demanar disculpes.

