
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA gener 2023 
 Data reunió:  17-1-23 
 Hora:  21:00  a 23:30h 
 Lloc:  sala mestres ESCOLA 
 Convocada per:  Carles Tomey (president de l’AMPA) 
 Assistents JUNTA:  Berta Puig (vicepresidenta), Conce Algaba, Patricia Pérez, Laia Clua, Meritxell 

 Villacampa, Neus Aliaga, Desi Pérez, Cristina Vila (secretària). 
 Assistents ESCOLA:  Núria Estaún (direcció EI), Ismael Peràlvarez 
 Convidats:  Judith Alonso 
 Absents:  Edu Vives (tresorer), Anna Marcet, Gerardo Solà, Montse Antolí 

 Ordre del dia: 

 1- Presentació Judith Alonso 
 2- Comentar activitat Marató 
 3- Activitats futures 
 4-Obres carrer Col·legi 
 5- Incidències Menjador Escola 
 6- Temes pendents AMPA 
 7- Temes direcció. 

 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 1- Presentar noves famílies: 

 Ha vingut la Judith Alonso. Hi ha dues famílies més de la llar d’infants que vindran a la propera 
 Junta. 

 Cal anar pensant en renovació de responsables i càrrecs per aquest curs i pel vinent. 

 2- ACTIVITAT MARATÓ:  Es van recaudar més de 1000  € i estem molt orgullosos. 
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 3- ACTIVITATS FUTURES: 
 -  trobada  AMPES  dissabte  28  a  Vic.  Comentar  obertura  inscripcions  Carnestoltes 

 2023  >  19  de  febrer:  Anem  mooolt  justos  de  temps,  i  més  per  buscar  qui  ho  organitza, 
 fer tallers per muntar disfressa, etc. No dona temps!! Aquest curs no es farà. 

 -  Trobada Gegantera de colles: Badalona el 16 d’abril. 
 -  Hi ha interès en ser-hi? Qui s’encarrega? Farem mailchimp per engrescar la 

 gent. Si hi ha quòrum es faria reunió amb els interessats amb el David Magaña. 

 -  ACTIVITATS FAMÍLIES > PROPOSTES PATRICIA 
 -  Per INFANTIL: de I2 a I5:  activitat de pasqua. 
 -  Per ESO-BAT:  torneig d’activitats esportives nocturnes. 
 -  Per EP:  gimcana per EP. 

 4- Obres carrer Col·legi:  a partir del proper 16 de  gener al carrer Col·legi, entre la carretera de 
 Montcada i carrer Sant Domènech. Quan facin 2a fase, potser cal fer algun pla d’acció perquè 
 els pares tinguin un fàcil accés per deixar els seus fills. 

 5- Incidències Menjador Escola:  les famílies es queixen  que el dia que no venen se’ls cobra 
 igualment. Les normes de l’escola són que a partir del 5è dia es mira i es retorna el 100%. Ara 
 s’està pensant a partir del 3r dia. Això cal passar-ho pel Consell Escolar. 

 6- Temes que tenim pendents de fer i que cal posar fil a l’agulla: 

 -  Canvi nom AMPA a AFA -  cal posar-s'hi. 
 -  Recordar  que qui vulgui, aniria bé fer una ressenya  de Google a l’escola. > TOTS 
 -  Diada: data 17 de juny - 
 -  Farem un roller de l’AMPA-AFA per tenir-lo per sempre. (Bernat Carles) 
 -  RECULL: es faran les fotos tornant de Setmana Santa per tenir-los impresos a finals 

 d’abril. 
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 7- Temes de DIRECCIÓ: 

 -  Portes obertes: diumenge 26-2-23. 
 -  Propera sessió escola de pares. 2a part:  el 6 de febrer  (dilluns a les 19h). Serà del 

 tema de les emocions igual, en 3 franges d’edats. 
 -  Cal entrar a la  web  perquè hi ha novetats: vídeo promoció  inscripció i fotos del personal 

 de l’escola. 

 PROPERA JUNTA: presencial: dimarts  28-2-23 a les 21h 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


