
 

 

REUNIÓ DE JUNTA 

 
 

 

TEMA acta – reunió: JUNTA Març 2020 

Data reunió: 9-3-20 

Hora: 21:30h a 00:00h  

Lloc: Seu Ampa 

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

Assistents JUNTA:  Berta Puig (vicepresidenta), Jaume Gámiz, Desiré Pérez, David Magaña, 
Jordi Tocabens, Carles Ballbè, Meritxell Villacampa, Montse Antolí, Laia 
Clua, Anna Marcet, Edu Vives (tresorer), Cristina Vila (secretària). 

Assistents ESCOLA:  Rosa Rifà i Ismael Perálvarez 

Convidats:  Patricia Pérez, Elena Pérez, Mérida Iglesias 

Absents: Gerardo Solà, Anna Galán. 

 
Ordre del dia: 
 
1- valoració carnestoltes 

2- ESCOLA: portes obertes, Peggy-AMPA,Seguiment mensual del protocol del menjador, Nou 

decret d’educació, coronavirus, campus. 

3- activitats pares -fills (les proposades + coraleta) 

4-pujada a Montserrat 

5-Junta extraordinària per parlar de VEX, campus i Montserrat. 

6- Altres 

 

 

 

Desenvolupament de la reunió i acords: 

 
1- VALORACIÓ CARNESTOLTES:  les dues mares responsables, la Mérida Iglesias i l’Elena 
Pérez, en fan una valoració molt positiva i fan números amb l’Edu Vives pels costos finals. 
 
2- ESCOLA VARIS: 

- PORTES OBERTES: molt bé. 
 

- PEGGY-AMPA: pensem que seria bo contactar amb els pares de la Peggy per 
incloure’ls a l’AMPA. Direcció ens demana que esperem a que facin alguna reunió, que 
estigui publicat al DOC, ... 
 

- SEGUIMENT PROTOCOL MENJADOR: cap incidència aquest mes. Només un dia hi 
ha hagut un canvi de menú d’última hora. 
 
 
 

- PROTOCOL CORONAVIRUS: estem a l’espera d’instruccions del Departament. Ens 
mantindran informats.  
De moment les accions que s’han dut a terme són: mail a les famílies amb protocols, 
treballar-ho a les tutories, s’ha trucat al Departament i al 061 per demanar informació, el 
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viatge dels alumnes de 1r de BTX per Europa s’ha aplaçat al juny, els voluntariats en 
casals d’avis dels alumnes de 1r de BTX s’han anul·lat fins a nou avís i sobre el viatge a 
EEUU dels guanyadors de la VEX el dijous vinent hi ha una reunió amb els pares per 
resoldre dubtes i prendre decisions. 
 

- NOU DECRET EDUCACIÓ: Estarem pendents de les resolucions que ens poden 
afectar a l’hora de la preinscripció i el tancament de línies de p3.  
 

- CAMPUS/CASAL PEGGY: el campus de l’escola seguirà igual que l’any passat (de 1r 
EP a 4t ESO, en els temes de Multiesport, bàsquet i dansa) i també com l’any passat hi 
haurà el de la Peggy (de P0 a 2n EP en el tema del Pirata Johns en anglès). Es solapen 
els els primers cursos de primària igual que el curs passat. El que és novetat és que en 
el campus de l’escola hi haurà la possibilitat de quedar-se a dinar, amb catering, i fins 
les 15h.  
 

- NOUS CFGS: s’ha demanat l’obertura de 2 GFGS (de videojocs i de ciberseguretat), i 
estan esperant que ens autoritzin. Es faran 2 cicles de grau superior en 3 anys, en 
horari de 15 a 21h. 
 

- CURSET DESFIBRILADOR: ja hem passat la revisió d’enguany i ens proposen altre 
cop el curset del desfibrilador per 16 persones  
 

- PRÀCTIQUES ALUMNES JOAQUIMA: des del Joaquima de Vedruna, com fan un 
CFGM d’esports, ens demanen a l’AMPA si els seus alumnes podrien venir a fer 
pràctiques amb els monitors de les extraescolars que fem aquí al nostre centre.  

 
 
3- ACTIVITATS PARES-FILLS i xerrades planificades: 
 

data activitat hora lloc etapa 

divendres 20-3-
20 

Taller de 
Mindfulness 

17:30 a 
18:45h 

gimnàs 1r a 3r 
d’EP 

dimecres 25-3-
20 

Xerrada  
“Adolescents, 
diàleg per 
sords?” a càrrec 
de Teresa 
Terrades 

19:30h Santa 
Joaquima 

ESO/BTX 

divendres 27-3-
20 

Taller de 
Pasqua 

17:15h Menjador de 
l’escola 

EI 

dimecres 15-4-
20 

Xerrada Àlex 
Roca 

19:30h Teatre tothom 

divendres 17-4- Assaig coral 17:30h Teatre EP 
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20 pares-fills 

divendres 24-4-
20 

Taller de cuina per concretar Menjador 
escola 

EP 

divendres 8-5-
20 

Torneig 
Bàsquet- Màster 
class de Zumba 

Bàsquet: 20h 
pati dalt 
21 a 24h Poli 
Zuma: 21 a 
22:30h al 
gimnàs 

Poliesportiu i 
gimnàs 

ESO/BTX 

 
4- PUJADA A MONTSERRAT: convocarem una junta extraordinària perquè el responsable de 
l’activitat del Vedruna de Sabadell vingui i ens ho expliqui. 
 
5- JUNTA EXTRAORDINÀRIA PER PARLAR DE: encara s’ha de decidir el dia:  

- campus 
- VEX 
- pujada a Montserrat: vindrà responsable a explicar l’activitat. (Jordi) 

 
 
6- ALTRES:  

- Decidim afegir la Patrícia Pérez com a membre de la Junta de l’AMPA. 
- Coraleta: la Marta Gil proposa que de cara al curs vinent un altre profe l’ajudi amb la 

coral, perquè són molts alumnes i n’hi ha més que volen entrar.  
 
 
Actes/activitats properes:  
 

- 11-3-20 reunió delegats EI i EP amb la Núria Estaún. 

- 12-3-20 Dijous : reunió pares viatge a EEUU- coronavirus 

- 14-3-20: dissabte: torneig classificatori per la First Lego League. 

- 16-3-20 Piscina Oberta al Petit Estel (17:45 a 18:30) 

- 20-3-20: Taller solidari de Mindfulness 

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

- 25-3-20 Xerrada Teresa Terrades: “Adolescents, diàlegs per sords” 19h  

- 27-3-20 Taller de pasqua per EI 

- 15-4-20 Xerrada Àlex Roca  

- 8-5-20 Bàsquet-Zumba nocturn (divendres nit) per ESO/BTX 

 

 

Planificació/temes a tractar a la propera reunió: junta ABRIL  20/4/2020  

 

- concretar activitats pares/fills d’abril i maig. 

- seguiment incidències de menjador. 
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- seguiment incidències coronavirus. 

- pràctiques alumnes del Joaquima de Vedruna. 

 

 

Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA) 


