
  

  
  
  

  
Ordre   del   dia:   
  

1. Menjador.   Canvis   menú   (Direcció   Escola).   
2. Cloendes.   Idees   i   preparatius.   (Ampa+Escola).   
3. Llar.   Famílies   incorporació   AMPA.   
4. Recull.   
5. Rebuts   Ampa.   
6. Breu   resum   Consell   Escolar.   
7. Altres:   VEX   Finals   Mundials,...   

  
  

Desenvolupament   de   la   reunió   i   acords:   
  
  

1-   Menjador   
Salut  ha  fet  unes  recomanacions  per  menjar  més  sa  i  la  tendència  és  reduir  el  consum  de                   
proteïna  animal.  Hostessa  va  canviar  els  menús,  on  només  en  canviava  el  menú  de  4  dies  al                   
mes,  però  per  estudiar-ho  millor,  es  mirarà  bé  i  es  canviarà  si  cal  de  cara  al  setembre  del  curs                     
21-22..     
Des   de   l’AMPA   la   iniciativa   ens   sembla   bé   i   caldrà   informar-ho   a   les   famílies   quan   es   canviï.     
  

2-   Cloendes:     
Cada   extraescolar   farà   una   cloenda   interna,   però   en   format   telemàtic   i/o   en   vídeo.   
  
  
  
  

  

REUNIÓ   DE   JUNTA   

TEMA   acta   –   reunió:   JUNTA   ZOOM   MAIG   2021   
Data   reunió:   13-5-21   
Hora:   21:30    a   23:30h     
Lloc:   online   (ZOOM)   
Convocada   per:     Carles   Tomey   (president   de   l’AMPA)   
Assistents   JUNTA:     Berta   Puig   (vicepresidenta),    Desiré   Pérez,   David   Magaña,   Conce   Algaba,   

Gerardo   Solà,   Patricia   Pérez,   Jordi   Tocabens,   Montse   Antolí,   Laia   Clua,   
Meritxell   Villacampa,   Jaume   Gàmiz   ,   Edu   Vives   (tresorer),   Cristina   Vila   
(secretària).   

Assistents   ESCOLA:     Rosa   Rifà   (direcció   general),   Ismael   Perálvarez     
Convidats:     --   
Absents:   Anna   Marcet.   



  

  
  

3-   Llar:   famílies   a   l’AMPA   
S’ha  enviat  un  mail  a  les  famílies  de  la  llar  per  donar  a  conéixer  l’AMPA  i  han  sortit  varies                     
candidatures   per   entrar   dins   la   junta   de   l’AMPA.     
Es   plantejarà   a   les   reunions   d’inici   de   curs   21-22.   
  

4-   Recull   
A  la  llar  s’ha  passat  un  mail  a  les  famílies  per  demanar  permís  i  no  hi  ha  cap  família  que  hagi                       
dit   que   no.   
Els   drets   d’imatge   és   un   tema   que   s’ha   de   plantejar   bé.     
També   hem   de   tenir   clar   que   els   que   no   paguen   l’AMPA   no   tindran   recull.     
  

5-   Rebuts   AMPA   
Edu   Vives:   ja   està   passat   el   3r   rebut   i   a   principis   de   juny   es   passarà   el   4t,   que   ja   serà   normal.     
  

6-   Resum   Consell   Escolar   
Comentem   les   preinscripcions   a   les   diferents   etapes.     
  

7-   Vex:   final   mundial:     
Aquest  diumenge  ja  tenim  una  activitat  (reconeixement  del  robot).  El  Gerardo  dona  les  gràcies                
a   l’escola   per   tot   el   suport.     
Dijous   i   divendres   20   i   21   de   maig   són   les   finals   online.     
1  de  juny  és  la  final  catalana  dels  petits  (FLL),  també  remota,  i  coincideix  en  l’hora  extraescolar                   
i   podran   competir   
  
  
  

Signat   :    Cristina   Vila   (secretària   de   l’AMPA)   
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