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Acta de la reunió de junta extraordinària del dia 18 de novembre de 2015
Assistents: Marina Jiménez del Barco (presidenta), Silvia Ruiz (secretària), Gemma Bisbal,
Aurori Camacho, Gemma Gómez, Anna González, Santi Martí.
Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia:
1.Quinto / Llumineta.
Finalment es decideix fer quinto i no llumineta ja que la gent ho demana, i no és una activitat
que s’obligui a participar per si hi ha famílies que ja han notat la pujada de la quota.
Es debat el dia i s’intenta, en la mesura que es pugui, no coincidir amb altres activitats. Es
decideix el 27 de desembre a les 17h fins a les 20h aproximadament.
L’escola ens deixarà la cafetera però es comenta que potser millor amb termos. La Gemma
ho demanarà al Saiol
Gemma demanarà patates, fruits secs, cerveses, aigües, aquarius i cafès.
Aurori mirarà quin material hi ha de gots de cafè, gots, tovallons, cola cao ... per veure que cal
comprar.
Marina demanarà a direcció si des de escola s’encarreguen de les cadires.
Gemma demanarà bingo i pancarta.
Anna demanarà caixes al frrescuore per fer les paneres. I neveres.
Marina demanarà equip de so i canó de calefacció a l’escola.
Santi demanarà més canons de calefacció i serà l’speaker.
Es demanarà participació a les paneres via delegats, i portar-ho els divendres 4, 11 i 18 a les
16,30h a la pista.
Es muntarà tot el mateix 27 a les 11h (taula i paneres)
2. Proposta de Anna G.
Fer la campanya; per Nadal la estrella de la il·lusió. Els nens que vulguin compren l’estrella i
la pengen al pati.
Agrada la idea i Marina ho comentarà a direcció.
3. Proposta de Santi.
Un dia fer al gimnàs un petit teatre multidisciplinari on els espectadors puguin gaudir d'un
espectacle on la màgia, la música i la poesia anirien de la mà i ens endinsaríem en un món
oníric. Més endavant es tornarà a parlar i es decidirà un fil conductor sorprenent.
Es parlarà de fer-ho amb altres AMPA’s.

Moià, a 18 de novembre de 2015. Signen l’acta
Marina Jiménez del Barco
Presidenta

Silvia Ruiz
Secretària
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