
 REUNIÓ DE JUNTA 

 TEMA acta – reunió:  JUNTA setembre 2022 
 Data reunió:  12-9-22 
 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, Patricia Pérez (online), Anna 

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

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

 Ordre del dia: 

 1- Temes Direcció Escola 
 2- Inici extraescolars. Repàs inscripcions i monitors. Reunió monitors amb escola? 
 3- Inici extraescolars pares. Activitats i calendari. 
 4- Trobada Delegats/Infantil? 
 5- Comissió permanent Ampas en Xarxa de la Fundació. 
 6- Operació Renovació Junta. 
 7- Calendari curs: marcar esdeveniments rellevants i juntes mensuals. 
 8- Xerrades 
 9- Altres 

 Desenvolupament de la reunió i acords: 

 1- Temes direcció 
 La  persona  de  la  direcció  que  ens  farà  d’enllaç  amb  l’escola  i  que  vindrà  a  les  juntes  serà  la 
 Núria Estaún. 

 Canvi  amb  l’empresa  del  menjador.  Han  deixat  de  fer  servir  Hostessa  i  ara  tenim  l’empresa 
 ARAMARC. El personal de l’escola queda igual. 
 Tenen  una  app  (el  gust  per  crèixer)  i  es  poden  connectar  per  contactar  amb  ells,  amb  la 
 nutricionista, … 

 Les reformes que s’han fet: 
 -  aules  P3  i  P4:  parquet  plastificat,  arrambadors,  ventiladors  de  sostre,  figures 

 geomètriques al sostre, … 
 -  teatre: llums i megafonia. 
 -  patis: pintats i fusta a les parets. 
 -  pintat les aules de BTX i s’han posat pantalles interacitves. 
 -  pantalles interactives a 3r d’ESO. 
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 -  al  gimnàs  s’ha  fet  una  altra  finestra  (perquè  se’ns  ha  autoritxat  per  fer  un  cicle  mitjà 
 d’auxiliar  d’infermeria  i  es  necessitava  un  espai  ventilat  i  gran).  L’aula  del  costat  serà  per 
 aprofitar per la llar i EI. 

 -  Idees:  patis  sorra  i  rutlla:  fer  un  projecte  de  pati  ideal.  Caldria  fer  una  comissió  de 
 pares/alumnes/profes perquè donin idees. 

 2- Inici extraescolars 
 Farem  reunió  de  monitors  amb  l’escola.  Aquesta  setmana  abans  que  comencin  les 
 extraescolars: dijous 15-9-22 a les 17:30h a l’aula de Santa Joaquima. 

 Els farem una dessuadora de regal. Cal demanar talles el dia de la reunió. 

 Fem  llistat  de  quines  extraescolars  per  alumnes  es  poden  fer  i  quines  no  segons  el  nombre 
 d’inscrits. De moment ens poden fer totes menys teatre i coraleta. 

 3- Inici extraescolars pares 
 per començar a principis d’octubre. 
 Caldrà fer mailchimp amb preus i horaris. 
 Serien: 

 -  bàsquet 
 -  pilates 
 -  guitarra 
 -  mindfulness 

 Com a escola es tornarà a fer l’escola de pares. 

 4- Trobada delegats: 
 Ara  a  inici  de  curs  fer  alguna  activitat  tots  junts  i  que  siguin  ells  qui  animin  a  la  resta  de  pares  a 
 venir. 
 Diumenge  23  d’octubre:  trobada  delegats  amb  fills  i  que  corrin  per  l’escola.  (substituirà  la  reunió 
 AMPA-ESCOLA-Delegats d'inici de curs). 

 5- Comissió Ampes en Xarxa de la Fundació 
 No tenim ningú que pugui anar a Vic de tant en tant a les 18h de la tarda entre setmana. 
 Demanaran si pot ser online. 

 6- Renovació Junta: 
 Cal que entrin més pares i cal pensar en la renovació del president, tresorer i secretària. 

 7- Calendari de curs: 
 Ho deixem per la propera junta. 

 8- Xerrades: 
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 -  Educar  en  el  respecte:  per  llar  -  EI  i  una  altra  per  EP-endavant.  Pel  1r  trimestre. 
 Organitza l’AMPA i la farem servir com a AMPA i com a escola de pares. 
 Quadrarem l’horari. 

 9- Altres: 
 -  Dos  membres  de  la  junta  aquest  any  deixaran  de  venir.  Són  la  Xènia  Claret  i  l’Edu 

 Fernández.  Caldrà  treure  la  Xènia  Claret  de  la  web  de  l’AMPA  com  a  responsable  de 
 comunicació amb la llar. 

 PROPERA JUNTA: presencial: 17-10-22 a les 21h 
 -  quadrar calendari amb l’escola. 
 -  calendaritzar assamblea 

 Signat :  Cristina Vila  (secretària de l’AMPA) 


