
 

 

REUNIÓ DE JUNTA 

 
 

 

TEMA acta – reunió: JUNTA Febrer 2020 

Data reunió: 10-2-20 

Hora: 21:30h a 00:00h  

Lloc: Seu Ampa 

Convocada per:  Carles Tomey (president de l’AMPA) 

Assistents JUNTA:  junta 

Assistents ESCOLA:  -- 

Convidats:  Patricia Pérez, Elena Pérez, Mérida Iglesias 

 
Ordre del dia: 
 
1- Comparsa de Carnestoltes pel dia 23-2-20 

2- Resultats final VEX del dia 1-2-20  - el Gerardo no ha vingut. Ho deixem per la propera junta. 

3- Resum de la trobada de les AMPA’s a Vic del 25-1-20 

4- Campus: acords/propostes/novetats 

5- Activitats pares-fills 

6- Xerrades 

7- Nou decret llei Educació 

8- Mobilitat centre 

9- Portes obertes pati rodes 15-2-20 

 

 

 

Desenvolupament de la reunió i acords: 

 
1- Comparsa Carnestoltes 23-2-20: 
La Mèrida i l’Elena ens expliquen com van els preparatius i ens recorden que necessiten que 
l’escola els deixi el cotxe, les pancartes, etc.  Són unes 60 persones i estan molt contentes de 
l’èxit. Les disfresses estan en marxa. Els pares van de 3 oficis que no coincideixen amb cap 
dels nens.  
 
2- VEX. per la propera reunió 
 
3- Resum trobada AMPA’s a Vic del 25-1-20: vam anar la Berta Puig, el Carles Tomey i la 
Cristina Vila. Va ser molt productiva i va estar molt ben organitzada: vam treure moltes idees 
per fer com a AMPA. 
A més, es van presentar 6 dinàmiques relacionades amb els 6 punts del projecte educatiu, 
relacionats amb els 6 hashtags de les xarxes socials (escolaambvalors, escolacompromesa, 
escolacompetent, escolainclusiva i escolapropera). 
 
 
 
4- CAMPUS:  
Ens van reunir la setmana passada amb la direcció de l’escola (Rosa Rifà i Ismael Perálvarez) 
per començar a parlar del campus.  
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5- Activitats PARES-FILLS:  
Amb la Patrícia Pérez expliquem les activitats pares-fills que hi ha planificades.  
 
 
6- Xerrades: 
Tenim una xerrada encomanada: 25-3-20 a les 19:30h. Teresa Terrades: Adolescents, diàlegs 
de sords. 
En volem fer una altra. Ja avisarem.  
 
 
7- Nou decret llei d’Educació:  
El Carles Tomey ens explica de què anava el paper que vam signar l’altre dia.  
 
 
8- Mobilitat al centre: 
Es veu que la peatonalització del centre de Terrassa s’ha aplaçat al maig. Estarem a l’espera 
de noves notícies. 
 
 
9- Portes obertes pati de les rodes pel 15-2-20:  
tot ok.  
 
 
Actes/activitats properes:  

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

- 15-2-20 Portes Obertes pati Rodes 

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

- 8-3-20 Portes Obertes Vedruna 

- 21-3-20 First Lego League al Cosmocaixa. 

- 25-3-20 Xerrada Teresa Terrades: “Adolescents, diàlegs per sords” 

 

 
Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA) 


