
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA octubre 2022 
 Data reunió:  17-10-22 
 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, Patricia Pérez (online), Anna 

 Marcet, Montse Antolí, Meritxell Villacampa, Desi Pérez, Edu Vives (tresorer), 
 Cristina Vila (secretària). 

 Assistents ESCOLA:  Ismael Peràlvarez (direcció general) i Núria Estaún (direcció EI) 
 Convidats:  -- 
 Absents:  Laia Clua, Gerardo Solà 

 Ordre del dia: 

 1- Temes Direcció Escola 
 2- Definir calendari: assemblea, diada, cloendes, Carnestoltes 
 3- Preparació Assemblea 
 4- Nou protocol inici extraescolars 
 5- Preparar trobada delegats diumenge 23-10-22 
 6- Socialització roba 

 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 1- Temes direcció 

 -Demà 18-10-22: 17:30h Escola de pares 0-6. 38 famílies apuntades. 

 -2n trimestre per ESO-BTX-CF: xerrada taller de com gestionar les emocions. 

 -Han arribat les cadires pel pavelló (60+4). Vam en una gàbia que s’ha de muntar. 

 -Pares llar i P3 no s’ha fet cap trobada d’inici de curs: trobada 0-6. 
 Quedem el diumenge 6 a partir de les 10h. FESTA 0-6. 
 Contacontes: Toni Massagué. 

 -Avui  han  fet  reunió  de  mobilitat  per  explicar  les  obres  del  Carrer  Col·legi.  Inici  gener  2023.  Per 
 fases. 

 -Projecte  PATI  RUTLLA-SORRA  per  unificar-lo.  Seria  xulo  fer  una  comissió 
 pares-profes-alumnes. 
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 2- Calendari; 
 -  diumenge 23 d’octubre 
 -  Assemblea: dilluns 21 de novembre a les 20h 
 -  diumenge 6-11-22: TROBADA 0-6 
 -  junta AMPA novembre dimarts 8-11-22 a les 21h 
 -  dimecres 16 de novembre : de 19h a 21h xerrada-taller 0-6 “ Gestió de les emocions” 
 -  dimecres 30 de novembre : de 19h a 21h xerrada-taller 6-12 “Gestió de les emocions” 
 -  sopar de Nadal: dimecres 21 de desembre 
 -  sopar de delegats: 19 de maig 
 -  divendres 26 de maig: comiat 2n BTX 
 -  divendres 2 de juny: comiat cicles 
 -  juny: cloendes: 9 (triples) i 10 (dissabte resta) 
 -  divendres 16 de juny: comiat 6è 
 -  diada: 17 de juny 
 -  dimarts 20 de juny: comiat 4t d’ESO 
 - 

 3- Assemblea 
 S’està muntant. 

 4-Nou Protocol Inici Extraescolars: 
 De  cara  a  altres  anys  dues  setmanes  abans  es  tanquen  llistes.  Un  cop  començades  les 
 extraescolars, llavors es podran afegir. 
 Els  monitors  hauran  de  passar  la  llista  a  la  classe,  no  al  pati  per  saber  si  l’alumne  no  hi  és  o  si 
 està malalt. 
 Caldrà redactar el protocol ben fet de cara al curs vinent. 

 5- Trobada Delegats diumenge 23-10-22 
 10h-10:30h: obrim 
 10:30h - 11:30h : esmorzar: COCA I XOCOLATA 
 11:30h - 12:30h: xerrada amb els delegats 
 13h: recollim 
 Entrada: carrer Col·legi 

 6- Socialització ROBA: 
 S’ha fet recollida i donació un cop. Poca gent. 
 Ara a finals d’octubre es tornarà a fer. 
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 PROPERA JUNTA: presencial: dimarts 8-11-22 a les 21h 
 -  preparar assemblea 
 -  comentar trobada delegats 23-10-22 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


