
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA novembre 2022 
 Data reunió:  8-11-22 
 Hora:  21:00  a 23:30h 
 Lloc:  seu de l’AMPA 
 Convocada per:  Carles Tomey (president de l’AMPA) 
 Assistents JUNTA:  Berta Puig (vicepresidenta), Conce Algaba, David Magaña, Patricia Pérez, 

 Anna Marcet, Montse Antolí, Laia Clua, Gerardo Solà, Meritxell Villacampa, 
 Desi Pérez, Cristina Vila (secretària). 

 Assistents ESCOLA:  Núria Estaún (direcció EI) 
 Convidats:  Neus Aliaga Figueras (mare Jana I3) 
 Absents:  Edu Vives (tresorer), 

 Ordre del dia: 

 1- Presentació Neus (mare Jana I3). (Manel Tomàs pare I4?). 
 2- Preparació Assemblea 
 3- Festa de la tardor 
 4- Temes direcció 
 5- Xerrades 
 6- Dessuadores pels monitors 
 7- Trobada delegats 
 8- Cartelleres 

 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 1- Presentació Neus: 
 Ens presentem un per un a la Neus Aliaga. 

 2- Preparació Assemblea 21-11-22: 
 Revisem la presentació. 

 3- Festa de la Tardor del passat diumenge matí: 
 Unes 110 famílies d’infantil (des de I0 fins a I5). L’escola està molt agraïda. 
 Dividirem costos: l’AMPA pagarà els inflables. (uns 400€) 

 4- Direcció: 
 Des de direcció tenen previst fer una activitat de Nadal que ja ens informaran. 
 També faran una activitat solidària per la Marató el diumenge 18 de desembre al matí. 



 REUNIÓ DE JUNTA 

 Avui  l’escola  ha  tingut  reunió  amb  l'associació  Terrassa  Centre,  amb  l’alcalde,  i  un  dels  temes 
 que  ens  interessa  és  que  el  carrer  del  Vall  tornarà  a  estar  canviat  de  sentit:  direcció  cap  a  la 
 Rambla. 
 La  queixa  general  dels  comerços  ha  estat  que  han  baixat  les  vendes  perquè  és  molt  difícil 
 accedir al centre. 

 5- Xerrades: 
 -  16-11-22:  l’AMPA paga la de petits i l’escola els  d’ESO-BTX. 
 -  maternitat  Elna:  proposta  de  la  Laia.  És  una  activitat  que  es  presenta  a  3r  d’ESO  a 

 l’escola. 
 -  taller/curs INSTAGRAM: dijous 10-11-22 a les 19h. On line. 
 -  Curs  dirigents  AMPA  de  la  CCAPAC:  com  cada  any  s’obre  el  curs  pel  dissabte  26  de 

 novembre. On line. 

 6- Dessuadores monitors: 
 Ens  han  arribat  les  dessuadores  dels  monitors  de  les  extraescolars.  Els  les  repartirem  després 
 del pont de la Purísima com a detall de Nadal. 

 7- Trobada delegats 23-10-22: 
 Comentem la trobada de delegats que es va fer el passat diumenge al matí dia 23-10-22. 
 Va anar molt bé. 
 Al segon trimestre hi haurà el sopar. 

 8- Cartelleres 
 Passarem  per  mailchimp  el  calendari  mensual  i  si  hi  ha  xerrades  o  activitats  es  penjarà 
 físicament  a  les  portes.  També  ho  enviarem  als  delegats  i  que  ho  passin  pels  grups  de 
 whatsapp. 
 La  Desi  ho  monta  i  ho  passa  a  l’Anna  Marcet  per  fer  el  mailchimp  i  a  la  Núria  Estaún  per 
 imprimir-ho i posar-ho a les cartelleres. 

 ASSEMBLEA: 21-11-22 a les 20h 

 PROPERA JUNTA: presencial: dimarts  17-1-23 a les 21h 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


