
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA maig 2022 
 Data reunió:  17-5-22 
 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, Edu Fernández, Gerardo 
 Solà, Edu Vives (tresorer),  Xènia Claret, Cristina Vila (secretària). 

 Assistents ESCOLA:  Rosa Rifà, Ismael Perálvarez 
 Convidats:  -- 
 Absents:  Laia Clua, Gerardo Solà, Montse Antolí 

 Ordre del dia: 

 1.  Comiat Rosa Rifà 
 2.  Activitat dissabte 21 - Preparatius Diada + Dinar Delegats + Sopar solidari. 
 3.  Recull. 
 4.  Activitat Cloendes 
 5.  Muntar graella extraescolars proper curs. 
 6.  Socialització roba. 
 7.  Socialització llibres. 
 8.  Menjador. 
 9.  VEX USA 
 10.  Xerrada ACPAE 
 11.  Quota AMPA curs 22-23 Llar i cicles. 

 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 1- Comiat Rosa Rifà:  la Rosa ens informa que a partir  del curs vinent passarà a formar part de 
 l’equip de gestió i per tant, deixarà de treballar a l’escola. El Relleu l’agafa l’Ismael Perálvarez. 

 2- Dissabte 21 de maig:  aprofitem el matí per començat  a muntar diada (photocall, etc). Ho 
 farem juntament amb els delegats. 

 Vespre: 20h concert + sopar solidari 

 3- RECULL:  està acabat. Només cal imprimir-lo. 

 4- Activitats Cloendes:  omplirem una graella perquè  no se’ns solapin  . 
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 5-  Graella  Extraescolars  curs  22-23:  omplirem  la  graella  pel  curs  vinent  i  poder-la  envair  als 
 pares al juny. 

 6- Socialització Roba: 
 Es posarà en marxa de cara al curs vinent, de xandalls escola i llar. 

 7- Socialització Llibres: 
 Han canviat el currículum i no està definitiu. 
 Les  editorials  han  tret  alguna  cosa  i  altres  no.  Els  que  té  l’escola  és  tot  tipus  quadern  i  no  es  pot 
 socialitzar. La resta és digital i la majoria el tenen de més a més. 
 Per tant, no hi ha socialització de llibres de text. 
 En quant als llibres de lectura i diccionaris: a EP de 4t a 6è. 
 L’escola ens farà llistat de què sí i què no. 

 8- Menjador:  tot ok. 

 9-VEX USA  : tot súper bé. Experiència immillorable!! 

 10- Xerrada ACPAE:  bé. El tema va bé de tractar. 

 11- QUOTA AMPA pel curs vinent  per P1 i P2, a meitat  de preu. (14€). A P0 no paguen. 
 Cicles també entrarà a pagar la quota sencera (28€). 

 12- Parlem de recuperar l’escola de pares.  Ho proposa  la direcció de l’escola. 

 PROPERA JUNTA: presencial: dimarts 7-6-22 
 -  graella cloendes caldrà que estigui feta i compartida. 
 -  graella extraescolars 22-23 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


