
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA abril 2022 
 Data reunió:  26-4-22 
 Hora:  21:30  a 23:30h 
 Lloc:  seu de l’AMPA 
 Convocada per:  Carles Tomey (president de l’AMPA) 
 Assistents JUNTA:  Berta Puig (vicepresidenta), Conce Algaba, Meritxell Villacampa,, Patricia 

 Pérez, Desi Pérez , David Magaña, Anna Marcet, Montse Antolí, Edu 
 Fernández, Gerardo Solà, Edu Vives (tresorer),  Xènia Claret, Cristina Vila 
 (secretària). 

 Assistents ESCOLA:  Rosa Rifà, Ismael Perálvarez 
 Convidats:  -- 
 Absents:  Laia Clua 

 Ordre del dia: 

 AMB DIRECCIÓ ESCOLA: 
 1.  Sopar solidari 21 de maig 
 2.  Dissabte 21 de maig: propostas 
 3.  Carnestoltes 
 4.  Recull 
 5.  Xerrada assetjament escolar ACPAE 
 6.  Socialització roba 
 7.  Socialització llibres 
 8.  Vex: viatge a Dallas 
 9.  Menjador 
 10.  Gestió matrícules Amperos aparcament escola 
 11.  Trobada Geganters Sant Feliu (15 de maig) 

 ALTRES TEMES: 
 12.  CLOENDES (11 i 12 de juny) 
 13.  Xerrades suïcidi i xerrades online Ajuntament/AMPAs Vedruna 
 14.  Trobada AMPAs 2 abril. 
 15.  Diada 
 16.  Acondicionament sala Ampa per tenir ordinador + videoconferència 
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 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 AMB DIRECCIÓ ESCOLA: 
 17.  Sopar solidari 21 de maig. 

 ○  Explicar iniciativa: CONCERT ACNUR, amb actuacions solidàries. Demanen 
 participar amb el sopar. 

 18.  Dissabte 21 de maig: proposta  de 
 ○  matí preparatius Diada + BARBACOA + dinar Delegats (enlloc del sopar del dia 

 20 de maig). 
 ○  tarda/vespre: sopar solidari + concert ACNUR 

 19.  Carnestoltes:  s’està muntant. A l’escola encara no  està clar. 

 20.  Recull  : està en procés. 

 21.  Xerrada assetjament escolar ACPAE:  en procés. 

 22.  Socialització roba:  parlem de com ho podem fer per  engegar-ho a finals de curs o a 
 principis del que ve. 

 23.  Socialització llibres:  pel curs vinent potser comencem  només en diccionaris i llibres de 
 lectura. De cara al 23-24 ho tornarem a debatre. 

 24.  Vex: viatge a Dallas:  tema patrocinis ho està gestionant  l’AMPA i està anat molt bé. 

 25.  Menjador:  tot bé. 
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 26.  Gestió matrícules Amperos aparcament escola:  cal parlar amb l’ajuntament. 

 27.  Trobada Geganters Sant Feliu (15 de maig):  cap resposta  de cap família. 

 ALTRES TEMES: 
 28.  Organització activitats CLOENDES (11 i 12 de juny):  cal començar a avisar a les 

 famílies, fer horaris, … Cal fer difusió de reserva el dia a l’agenda. 

 29.  Xerrades suïcidi i xerrades online Ajuntament/AMPAs Vedruna:  estan anant bé. 

 30.  Trobada AMPAs 2 abril.  es va parlar dels espais exteriors,  que es podia fer per millorar 
 els patis, … La idea seria involucrar les famílies ens els dissenys dels patis de les 
 escoles. 

 Un altre tema relacionat, és que es va parlar amb el Joaquima per tenir alumnes de 
 pràctiques del cicle d’esports que ens ajudin a les extraescolars. 

 31.  Diada. 
 ○  Proposta programa: 15:15h: obertura, tema CINEMA, festa escuma, tallers 

 petits, atraccions infantils (inflables), concursos dibuix i instagram ,... Sopar de 
 germanor, crispetes, bingo, entrega de de premis i Karaoke. Acabament a quarts 
 d’una. 

 32.  Acondicionament sala Ampa per tenir ordinador + videoconferència:  estem mirant 
 de comprar el que es necessitaria. 

 PROPERA JUNTA: presencial: dimarts 17-5-22 
 -  graella cloendes 
 -  graella extraescolars 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


