Acords i informacions de l’Assemblea de l’AMPA del 17 de març
de 2016
→ Creació de la Comissió de Formació de l’AMPA
S’acorda crear una nova Comissió responsable de definir un pla de formació per les famílies.
Es començarà realitzant un qüestionari per saber les necessitats de les famílies i les
detectades per l’Escola. És una Comissió nova i per tant oberta a tothom que hi vulgui
participar. Per ara, s’hi han apuntat el Fernando Artal i la Berta Roca.
→ Preinscripcions activitats extraescolars en el mes de juny.
Des de l’empresa de l’Eixample ens van sol·licitar, dins del marc del seu nou projecte PIE (Pla
Integrat per l’Esport), poder realitzar les preinscripcions de les activitats extraescolars el mes
de juny. Això reportaria molts beneficis en la planificació i formació dels monitors
responsables de les activitats. Es porta a votació a l’Assemblea i s’aprova per unanimitat.
→ Dissabte Col·laboratiu, nova Jornada en família a l’escola
Es presenta a l’assemblea aquesta iniciativa liderada per la Comissió de Participació de
l’AMPA. Tal i com es va informar via delegats/des, es tracta d’una jornada per posar més
bonica l’escola i poder fer aquells ajustaments que ajudin als infants i mestres treballar més
còmodament.
→ Festa de la Practikada i sopar de famílies
S’informa que les dues festes tindran lloc el mateix dia i que aquest serà el proper 21 de
maig. Ja sabeu que sempre són benvingudes mans per ajudar a la Comissió!!
→ Estat dels comptes econòmics
Hi ha hagut un augment d’ingressos provinents de les quotes de les famílies (70% més que
l’any anterior). En canvi els ingressos per les fotografies de Nadal i el Raport de l’Abacus són
inferiors al que s’havia pressupostat. Pel que fa a les despeses, 
s’ha superat la despesa
relativa a les acollides que subvenciona l’AMPA, i s’ha de comptar com a despesa també
l’import considerable que suposen les comissions que s’apliquen al compte bancari de
l’AMPA. S’acorda buscar alternatives bancàries que no apliquin tantes comissions. Si algú
disposa d’informació que s’adreci a través de mail de l’AMPA.
→ Logo de l’AMPA
Ja ha arribat el moment de canviar el logo de l’AMPA. Ens ha semblat bona idea poder
utilitzar el mateix logo de l’escola. És per aquesta raó que es proposa demanar a les
creadores si poden fer un logo per l’AMPA adaptant el de l’escola.
→ Comissió de menjador
S’informa que s’ha realitzat amb èxit la Jornada de Portes obertes de l’espai del migdia.
→ Comissió en Xarxa
Des d’aquesta comissió s’expliquen els projectes que s’estan duent a terme: el practicanvi, el
compostador a l’escola, possible visita a les cooperatives del barri, organització d’un taller de
disfresses, i l’intercanvi de llibres per Sant Jordi.

Per informació més detallada podeu consultar l’acta de la reunió al web de l’AMPA. I per qualsevol
comunicació amb l’AMPA adreceuvos a 
practiques2.ampa@gmail.com
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