
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA febrer 2023 
 Data reunió:  28-2-23 
 Hora:  21:00  a 23:30h 
 Lloc:  BIBLIOTECA 
 Convocada per:  Carles Tomey (president de l’AMPA) 
 Assistents JUNTA:  Berta Puig (vicepresidenta), Conce Algaba, Patricia Pérez, Laia Clua, Meritxell 

 Villacampa, Desi Pérez, Judit Alonso, Edu Vives (tresorer), Anna Marcet, 
 Gerardo Solà, Cristina Vila (secretària). 

 Assistents ESCOLA:  Núria Estaún (direcció EI), Ismael Peràlvarez (direcció general) 
 Convidats:  Amadeu Arnau (pare P2 i un per entrar el curs vinent), David, Sabuquillo 
 Absents:  Jordi Tocabens, Neus Aliaga, Montse Antolí 

 Ordre del dia: 

 1-  Repàs esdeveniments passats.(portes obertes, ...) 
 2- Preparar propers esdeveniments: 
 5 de març: Trobada exalumnes 
 11 de març: Torneig 3x3 de bàsquet de 19 a 23:30 
 24 de març: Taller de PASQUA en família a les 17.15 H 
 Curs refresc desfibrilador: cal definir dia. 
 3- Proposta noves activitats: 
 Festa Districte I de Terrassa. 
 Pujada  a  Montserrat.  El  cap  de  setmana  del  21  i  22  de  maig,  tot  coincidint  amb  la  Festivitat  de 
 Sta. Joaquima Vedruna. 
 4- Canvi nom AMPA a AFA: 
 Adreces noves email i 
 Tramitacions legals. 
 5- Temes menjador. 
 6- Extraescolar volei proper curs. 
 7- Viabilitat proposta que ens fa Ajuntament per entrada Pk escola a membres junta. 
 8-Recull 

 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 1-  Benvinguda famílies noves: 

 -  Amadeu Arnau: pare d’I2 i futur alumnes a la llar. 
 -  David Sabuquillo: pare de 4t EP i 6è EP. 
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 2- Repàs esdeveniments passats.(portes obertes, diàlegs en família, ...): 

 -  VEX fa 3 setmanes i aquest cap de setmana final nacional a Bcn a la UPC (4 equips de 
 l’AFA classificats). 

 -  6-2-23: diàlegs en família (3a): era 2a part del tema emocions i molt bé. Al 3r trimestre 
 n’hi haurà una altra. 

 -  Portes Obertes diumenge 26-2-23: èxit total. Molta gent i contenta, amb 125 alumnes 
 voluntaris d’ESO i a EI es van gastar totes les carpetes.  Xocolata boníssima i el mag 
 molt bé. 

 -  Ahir reunió de delegats: amb el tema de menjador com a eix principal. 
 -  Trobada a Vic AMPES/AFES: fan un resum de la trobada. 

 2- Preparar propers esdeveniments: 

 -  dissabte 4 de març: GLOBAL CAMP: recinte firal del Sucre, amb 70 experiències dels 
 37 Vedrunes relacionades amb els ODS. De la nostra escola presentem el projecte ILP i 
 el de Roba Amiga de 3r d’ESO. De 10 a 14h. És per donar a conèixer l’itinerari ODS 
 dins del Projecte Vedruna. 

 -  5 de març: Trobada exalumnes a l’escola. diumenge matí d’11h a 14h. 
 -  11 de març: Torneig 3x3 de bàsquet de 19 a 23:30: hi ha pocs inscrits i farem 

 recordatori per mail als alumnes delegats de classe i que ho facin córrer. 
 -  24 de març: Taller de PASQUA en família a les 17.15h. Menjador de nens i ous amagats 

 al pati de la Peggy. 
 -  26 de març: gimcana en família i després de l’AFA. 
 -  Curs refresc desfibrilador: proposta: dimarts 21 de març. Farem mailchimp i hi haurà 16 

 places, per ordre d’inscripció. De 18:30h a 20:30h. 
 -  18-3-23: dissabte: Vedruna Experience: el Joaquima i el nostre centre expliquen els 

 cicles que ofertem. 

 3- Proposta noves activitats: 

 -  Gegantada: aquest curs no hi participarem. 
 -  Festa Districte I de Terrassa: festa d’entitats que prepara l’AFA pel 28 d’octubre i 

 aprofitarem per la Marató i la festa de la tardor. 3 en 1. Caldrà contactar amb el màxim 
 d’entitats possibles per ocupar espais entre l’escola i la plaça Vella. 
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 -  Pujada a Montserrat. El cap de setmana del 20 i 21 de maig, amb el Vedruna Sabadell, 
 tot coincidint amb la Festivitat de Santa Joaquima Vedruna. Caldria crear una comissió 
 per anar aquest any per veure com va per muntar-ho per anys propers? 

 4- Canvi nom AMPA a AFA:  Tramitacions legals una  mica encallades. 

 Adreces canviades. Cal canviar pestanya dins la web de l’escola. 

 5- Extraescolar volei proper curs:  hi ha un grup d’alumnes  de 4t d’EP que estan molt 
 motivades. De material es podria comprar. Caldrà buscar espais, Consell Esportiu, monitors, … 

 6- Viabilitat proposta que ens fa l’Ajuntament per entrada Pk escola a membres junta:  es 
 pot fer. És l’APP per apuntar cada vegada qui entra, l’horari, … Ho farà la Berta amb les 
 matrícules. 

 7-Recull:  ho passem a la Judit Alonso i en farà un  nou format. Les fotos les farem tornant de 
 setmana santa. Es faran les fotos dijous 13 d’abril. Des de I0 fins a CFGS. 

 8- ALTRES: 

 -  SOCIALITZACIÓ llibres de lectura:  pensem en deixar-los  a la classe de 2n a 6è EP. 
 Es farà mail conjunt escola-AFA després de setmana Santa. 

 9- COSES ESCOLA: 

 -  casal estiu: proposta el mateix amb un increment de 2€. 
 -  posarem quota de l’AFA des de la llar fins a CFGS. Tots els cursos, ja que s’aprofiten de 

 les xerrades, el recull, la diara, etc. 

 PROPERA JUNTA:  presencial: dilluns 20-3-23 a les 21h  al laboratori de química. 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


