06/03/2018
Hora d’inici: 7’40h.
Assistents
Mercedes.
Esther.
Yolanda.
Ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Aprovada
2.- Carnestoltes.
3.- Portes obertes.
4.- Menjador.
5.- Reunió Míriam.
6.- Parades de Sant Jordi.
7.- Estovalles.
8.- Festa quart ESO
9.- Valoració de xerrada sobre el tema de l’alcohol i drogues.
10.- Torn obert de paraules.
Essent les 19,45 s’inicia la reunió.
Ordre del dia.
1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. Aprovada
2.- Carnestoltes.
Es van donar els diners. Van participar pocs a la desfilada. Però es va fer festa.
3.- Portes obertes.
Força gent. Es van omplir les dues sessions.
4.- Menjador.
S’ha tornat a demanar pressupost i s’ha comunicat a la Míriam.
5.- Reunió Míriam.
Es va parlar del menjador i les extraescolars.
Presentar-les a la reunió de primer i donar el full d’inscripció.
Menjador d’una hora (14’30 – 15’30).
Es va agafar un pantaló de xandall per una noia que es va embrutar
6.- Parades de Sant Jordi.
S’han demanat dues llicències: metro Mundet i metro Vall d’Hebron.
Cal fer una reunió amb els pares per organitzar la compra i venda de les rosses.
7.- Estovalles.
Cal portar-les a rentar.
8.- Festa quart ESO.
Hem parlat amb Míriam i cal fer una reunió amb els pares de quart per organitzar la festa:
sopar dels alumnes o festa interna com fa batxillerat. Prevista el 8 juny.
9.- Valoració de xerrada sobre el tema de l’alcohol i drogues.
Marta ha contactat amb una persona que porta aquest tema i estem pendent de la data.
10.- Torn obert de paraules.
Demà Consell Escolar assistirà Yolanda en representació.
Es va informar de manera reiterada el tema de subvencions.
S’ha de contestar al correu de Vicens i se li diu que estem treballant.
El dia 20 de febrer ens han fet una retenció de 220 euros de hisenda. Es pensa que és una
sanció per no haver presentat les declaracions dels anys anteriors.
S’han enviat totes les subvencions a Àngela i la transferència de l’esquiada(1428 euros).
Essent les 20,45 s’aixeca la reunió.

