ACTA DE REUNIÓ PARES DELEGATS I DIRECCIÓ

Nº REUNIO
2

Data
21/02/2018

ETAPA
Inf. I primària

Nº assistents
9

Rep.AMIPA
2

Temes tractats
1- Dates 2a avaluació i entrega de butlletins
2- Sondeig nou canal informatiu ( facebook)
3- Traspàs funcions viatge estudis grup de 6è a 5è ( coques, fideuà..)
4- Queixes, suggeriments per cursos

Resum del desenvolupament de la reunió /acords:

● Informam que les dates de les juntes d’avaluació del 2n trimestre seran del 25 al 28
de març i entrega de butlletins el 3 d’abril.
● Recordam que el 28 de febrer es festa escolar unificada i el 4 de març és no lectiu
per dia de centre.
● Informam que les sessions de natació escolar a 1r i 2n començaran el dijous 28 de
març.
● Informam que el grup de 6è anirà de viatge d’estudis del 18 al 22 de març i el relleu
de venta de coques a 5è començarà el divendres 22 de març.
● Informam que dia 14 de març farem la jornada de portes obertes i explicam el
procès d’escolartització i admissió de l’alumnat de 6è a l’IES ( tenen plaça
reservada tots a l’IES Calvià).

Tasques a realitzar abans de la pròxima sessió

Responsable

● Parlar amb els monitors i responsables de robòtica

AMIPA i direcció

● Planificar amb el policia de barri tallers d’educació vial

Director

● Estudiar amb el claustre de mestres i cuina la possibilitat de
que els alumnes puguin torrar amb les famílies que ho sol.licitin
el dia de St Antoni.
● Demanar una reforma dels banys d’infantil.
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● Parlar amb cuina per a la quantitat de menjar al grup de 5è a la
taula compartida amb 4t.
Desenvolupament de la reunió:
Després de les informacions generals per part de direcció resumides a l’apartat anterior, cada pare o
mare delegat transmeten les seves queixes/ suggeriments que resumim a continuació:
- Neteja banys infantil:
Explicam les actuacions fetes davant la queixa de mala neteja als banys del porxo de menjador:
- Es fan nets ara dues vegades, quan arriben les dones de neteja a les 14h i un repàs en sortir
l’alumnat.
- Han arreglat els baixos i unes canonades dels WC que perdien aigua.
- Ha vingut OSSIFAR i tornaran a venir dilluns 25 de febrer.
Paper als banys:
Davant la queixa de falta de paper als banys, explicam que ja hem instal.lat porta-rollos als banys a
petició dels delegats de classe de 4t a la reunió amb l’equip directiu i delegats d’alumnes.
( Anteriorment tenien un fora dels «cubiletes»).

Tema oferta incorrecta de l’empresa de robòtica:
Els monitors de l’activitat extraescolar de robòtica van fer fa unes setmanes sense autorització ni
consulta ni a AMIPA ni a direcció, una campanya oral de recaptació de nous alumnes « proyecto
amigo» . La coordinadora d’extraescolars va informar als monitors que no era lícit ni correcte
oferir premis a l’alumnat que dugui un amic a l’activitat. Només es va autoritzar enviar l’oferta a les
famílies. La comissió d’extraescolars de l’AMIPA i direcció parlaran amb l’empresa per a que no
torni a donar-se aquest fet.
Enhorabona al programa de ràdio escolar
Ens fan arribar el content de les famílies pel projecte de ràdio escolar.

