En data 10 d’Octubre de 2016 es reuneix la junta de l’AMPA de l’escola
Puigventós.
1. Constitució de la Junta
•

Dimiteix la junta sortint i es constitueix la nova junta.

2. Castanyada
•

Es fa el 28 d’Octubre. Les àvies de Terrassa aquest any no poden venir.

•

Es farà doncs amb àvies dels nens de l’escola, fent difusió a través dels
membres de la Junta.

•

Es farà una obra de teatre per a P3, P4 i P5 a la biblioteca.

•

Cal venir a torrar castanyes, a les 13 i a omplir les paperines per cada
classe.

3. Projecte Pati
•

Els nens han fet la seva feina, però els mestres no l’han guiat.

•

Planing:

•

o

Caldria crear una comissió bilateral

o

Avantprojecte amb ajuda professional de creadors de patis i veiem
el projecte a la Junta 12 Gener.

o

Validació amb Claustre

o

Redacció Projecte amb fasejat d’execució : Segon trimestre.

o

Aprovació Projecte

o

Execució durant el Tercer trimestre / Estiu

Pressupost
o

Guardem una part de diners per aquest projecte.

o

Esperem proposta d’honoraris per avantprojecte

4. Sala de Profes /Espai Art
•

S’ha proposat a l’escola fer una separació entre Sala de profes i ambient
d’artistes per a poder aïllar acústicament.

5. Jornada de treball
•

Cal endreçar el local de l’AMPA, arreglar una cosa de la cuina i adequar el
local del gimnàs que ens ha cedit l’escola

•

Farem Jornada de treball dimecres 12 d’Octubre a partir de les 10:00.

6. UAs
a. El P3 començaran després de la reunió que tindràn a l’Octubre.

7. Carnestoltes
•

Farem la rua seguint l’eix de l’escola

•

Cal anar buscant idees.

•

Anirem directes a la rua de la nit

8. Local gimnàs
•

L’escola ens ha cedit un local al costat del gimnàs.

