
 

 

REUNIÓ DE JUNTA 

 
 
 

TEMA acta – reunió: JUNTA desembre 2019 
Data reunió: 2-12-19 

Hora: 21:30h a 00:00h  
Lloc: Seu Ampa 
Convocada per:  Carles Tomey (president de l’AMPA) 
Assistents JUNTA:  membres actuals de la junta 
Assistents ESCOLA:  -- 
Convidats:  Mèrida Iglesias i Elena Pérez (Mares de P5) 

 
Ordre del dia: 
 
1- Idees de xerrades sortides de l’assemblea. 
2- Voluntaris comparsa carnestoltes. 
3- Seguiment incidències menjador. 
4- Reunió AMPA’s Vedruna del 9-10-19 
5- Trobada patinatge a Palamós de l’1-12-19  
6- Cuina de Nadal. 
7- ALTRES. 
 
 
Desenvolupament de la reunió i acords: 
 
1- Idees xerrades i activitats: 
 
De l’assemblea van sortir vàries idees que analitzarem a la junta del gener de 2020.  
 
2- Voluntaris comparsa Carnestoltes 2020: 
 
Es presenten dues voluntàries per encarregar-se de la comparsa de Carnestoltes per aquest 
curs, pel diumenge 23-2-19. Són la Mèrida Iglesias i l’Elena Pérez, mares de P5. 
La seva proposta és anar del mateix tema que l’escola i així implicar més famílies i fer més 
productiva la disfressa feta a les classes, la pancarta, etc. Volen fer escola i fer coses 
conjuntes.  
 
3- Seguiment incidències menjador:  
 
Tot ok. Zero incidències al mes de novembre. 
 
 
 
 
 
4- Reunió AMPA’s del 9-10-19: 
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Hi va anar el David Magaña i es va presentar una app per fer gestions que posin en contacte 
les famílies amb l’escola i viceversa. Està en procés i serà de cara al curs 20-21. 
 
 
5- Trobada patinatge a Palamós de l’1-12-19: 
Va anar molt bé. 5 escoles Vedruna hi van participar, amb unes 150 patinadors/es i va ser un 
èxit.  
A partir d’aquesta trobada es proposa fer més coses conjuntes amb altres Vedrunes, per fer 
més xarxa, com ara trobades de bàsquet ( o a les cloendes convidar un altre Vedruna enlloc 
d’una escola a l’atzar), trobades de robòtica, de coraletes, …. 
 
6- Cuina de Nadal:  
 
Serà el 10-12-19 però encara no en tenim detalls: hora, lloc, menú, … Quan ho tinguem ho 
passarem als delegats i pel mailchimp. 
 
Actes/activitats properes:  

 
- 10-12-19 cuina de Nadal 
- 13-12-19 Concert Coraleta a les 18:30h al teatre. 
- 13-12-19 Teatre de Nadal: 16 i 18 de desembre a les 18:30h. 

 
 

Planificació/temes a tractar a la propera reunió: junta GENER  20/1/2020  
 

- Llistat xerrades/activitats sortides de l’assemblea  
- Començar a parlar del campus. 
- Carnestoltes: comparsa AMPA pel diumenge 23-2-20 

 
 
 
Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA) 


