
 

 

REUNIÓ DE JUNTA 

 
 

 

TEMA acta – reunió: JUNTA EXTRAORDINÀRIA CONFINAMENT Març 2020 

Data reunió: 30-3-20 

Hora: 21:00h a 00:00h  

Lloc: on line (ZOOM) 

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

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

Assistents ESCOLA:  - 

Convidats:  - 

Absents: Gerardo Solà 

 
Ordre del dia: 
 
1- quotes AMPA (extraescolars) 

2- quota anual de l’AMPA 

3- quotes ESCOLA 

 

Desenvolupament de la reunió i acords: 

 
1- QUOTES EXTRAESCOLARS i QUOTA ANUAL AMPA: 
Vist que potser no tornem a l’escola aquest curs escolar, decidim què fem amb les quotes que 
queden per passar de les diferents extraescolars. 
De les extraescolars externes, queda de la següent manera: 

- Anglès migdies: segueix igual ja que a partir d’aquesta setmana es farà on-line. 
- Anglès tardes: segueix igual perquè ja s’està fent on-line. 
- Piano: segueix igual ja que s’estan fent classes personalitzades on-line (no d’una hora 

sinó 15 minuts, però individuals enlloc de grupals, i s’afegeix una feina per fer a casa 
cada setmana). 

- Judo: fan activitats dirigides a distància i faran una reducció del 50% de la quota. 
- Piscina i teatre: en principi no es faran per tant, no es cobraran. Estem esperant 

resposta de les dues. 
 

 
De les internes: farem ERTO als monitors (on cobraran el 70% de la nòmina l’estat), per tant, 
no en farem cap i no es cobrarà cap quota a partir d’ara. Incloem: bàsquet, multiesport, escacs, 
coraleta, patinatge, robòtica i  jazz-funky.   
 
 
 
 
2- QUOTA ANUAL AMPA: 
La quota anual de l’AMPA aquest curs és de 28€ que encara no s’ha passat. Considerem que 
l’AMPA ha gestionat les seves tasques fins a dia d'avui, que correspon a més o menys ⅔ del 
curs, per tant, la reduïrem ⅓, és dir, que passarà a ser de 20€. 
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Aquestes dues resolucions econòmiques les aprovem per unanimitat dels assistents a la reunió 
d’avui com a membres de la junta de l’AMPA.  
 
Si per sort, tornéssim a l’escola abans d'acabar el curs escolar ja ens tornaríem a reunir per 
decidir què fem. 
 
3- QUOTES ESCOLA:  
Com a AMPA intentem posicionar-nos en referència a les quotes mensuals de l’escola, ja 
siguin tant la mensualitat escolar, com el menjador, l’acollida, el cau, ….  
 

Demà el Carles Tomey en nom de l’AMPA parlarà amb la direcció de l’escola i veuran què es 

farà i com ho gestionarem. Intentarem anar a l’una amb l’escola.  

 

Signat : Cristina Vila (secretària de l’AMPA) 


