
 

 

REUNIÓ DE JUNTA 

 
 

 

TEMA acta – reunió: JUNTA Gener 2020 

Data reunió: 20-1-20 

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:  Ismael Perálvarez 

Convidats:  Patricia Pérez (delegada de P4-A) 

 
Ordre del dia: 
 
1- Llistat xerrades/activitats sortides de l’assemblea. Intervé Patricia Pérez. 

2- Campus d’enguany 

3- Actualitzar web 

4- Revisar pressupostos. 

5- Comparsa Carnestoltes pel diumenge 23-2-2020. 

6- Llar d'infants Peggy i Vedruna. 

7- Sortida a Vic del 25-1-20. 

8- Competicions Robòtica febrer 2020. 

9- Altres 

 

 

Desenvolupament de la reunió i acords: 

 
1- XERRADES/ACTIVITATS : 
El Carles Tomey i l’Eva Nerín de l’Assemblea Ordinària del 18-11-19 van apuntar les propostes 
i avui ens les presenten. La majoria eren de cara als adolescents i les seves preocupacions.  
La Patrícia Pérez, mare i delegada de P4-A, ens presenta una proposta: activitats conjuntes 
pares-fills a totes les etapes, des d’EI fins a ESO. 
 
2- CAMPUS ESTIU. : 
La direcció de l’escola, juntament amb la direcció de l’AMPA, el tresorer i el Pere es reuniran el 
dia 31-1-20 per parlar de les condicions del campus d’enguany, i caldrà pensar en adherir els 
alumnes de la Peggy-Vedruna. 
 
3- WEB : 
L’anem modificant i actualitzant contínuament. 
 
4- REVISIÓ DE PRESSUPOSTOS : 
De moment tot va molt bé i concorda amb els que es va pressupostar a principi de curs. 
 
 
5- COMPARSA CARNESTOLTES 2020 : 
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La comparsa d’enguany ja es va quedar que aniria del mateix tema que l’escola. Aquesta 
setmana, concretament el dijous 23, hi ha la primera reunió informativa per explicar la 
disfressa, etc. De moment hi ha pocs inscrits però segur que s’hi afegeix més gent. 
 
 
6- PEGGY I VEDRUNA : 
 
Des de l’escola i l’AMPA volem incorporar pares de la Peggy a la junta i a totes les activitats 
que es facin. 
Al casal d’estiu s’hauran d’afegir també. 
 
 
7- TROBADA AMPA’S A VIC 25-1-20 : 
Aquest proper dissabte 25 de gener hi ha una trobada a Vic de les AMPA’s igual que el curs 
passat.  
 
8- COMPETICIONS ROBÒTICA FEBRER 2020 : 
Aquest mes de febrer els de robòtica tenen les següents competicions: 

- Final Vex Catalunya, el dia 1-2-20 a a UPC de BCN. Qui guanyi va a la final Nacional 
que també és a Barcelona el dia 22-2-20. 

- 15-2-20 Final Lego Catalunya  la UPC de Terrassa. (2 equips de la First i 1 equip dels 
grans) 

 
9- Altres : 
 

- La competició de patinatge de l’escola del maig canvia de data. Passa del 9-5-20 al 16-
5-20, ja que el dia 9 coincideix amb unes activitats del consell escolar. 

- Portes obertes de l’escola el diumenge 8-3-20 
- L’horari avançat d’obertura de portes a les 7.30h està anant molt bé. 
- El pàrquing de patinets al carrer Sant Domènech està funcionant i tot ok. 

 
 
Actes/activitats properes:  

- 1-2-20 Final VEX Catalunya a UPC BCN 

- 15-2-20 Final LEGO Catalunya a UPC Terrassa 

- 22-2-20 Final VEX Nacional (si hi arribem) a BCN. 

 

 

Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA) 


