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REUNIÓ DE TREBALL :
Acta núm.: 1

Data reunió:
28/10/2020

Lloc:

Hora:

virtual

15.15 a
16:15 h.

Assistents: mares i pares que representen a 16 famílies de l’escola, 2 mares de la
junta del curs passat, Laura (mare i mestra) i Montserrat
Resum temes tractats:

1.- Situació actual
La Junta del curs passat comenta que han estat fent tràmits per canviar el nom d’AMPA a AFA.
Funcions de l’AMPA:





Donar suport a l’escola a nivell econòmic a través de la quota anual: compra de contes,
material que l’escola sol·licita, concerts de música, sortida a la granja, material per les
festes, etc.
Participació en l’organització de les festes de l’escola.
Organitzar tallers per a famílies.

Donada la situació actual, moltes de les activitats que es fan a l’escola en què l’AMPA col·labora
no es podran realitzar.

2.- Elecció junta AMPA
Es renoven els 5 càrrecs de la junta de l’AMPA (presidenta, vicepresidenta, secretaria, tresorera i
vocals). Cada càrrec tindrà unes tasques assignades com a responsable. Es forma amb voluntàries i
voluntaris sortits dels assistents a la reunió.







Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tresorera (que s’encarregarà del cobrament de rebuts de l’AMPA i el compte bancari de
L’AMPA)
Vocal 1
Vocal 2

3.- Elecció Delegats i delegades de curs
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Han sortit 5 voluntàries i 1 voluntari per fer de delegades a les 6 aules.

WEB AMPA
La seguirà portant la Marta, que ja la portava el curs passat.

4.- Consell Escolar
Aquest curs la presidenta de l’AMPA és l’Azucena Micó, de la classe Picarols, i també serà la
representant en el Consell Escolar per designació directa. L’altre representant de l’AMPA per
votació serà el Maurici Agudo, de la classe Maraques.
Tots els documents relacionats estaran penjants al tauló d’anuncis de l’AMPA que està al vestíbul
de l’escola i s’anirà posant informació d’interès per a les famílies. Es recorda que cal anar mirant la
cartellera i entrant a la web de l’AMPA de tant en tant.

5.- Festes de l'escola amb famílies
S’informa a totes les famílies que les festes de tota la comunitat educativa només es poden fer al
pati de l’escola (per qüestions d’espai) . Com que a l’hivern fa massa fred a les 17h, es va decidir
que les festes amb famílies les faríem quan fa bon temps: La Castanyada i la Festa de Fi de curs.
Són a les 16:45h i hi poden venir totes les famílies. Tanmateix, donada la situació actual no creiem
que es pugui fer cap festa en aquest curs escolar.

6.- Informació i proposta d’allargament i casal d'estiu
Informem que tant l’allargament (de l’1al 15 de juliol de 15 a 17h) com el Casal d’estiu (del 15 al
30 de juliol) són dos serveis que organitza i contracte l’AMPA. El servei el fa la mateixa empresa de
suport educatiu.

Moltes gràcies per l’assistència de les mares i pares que hi vàreu assistir.
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A la resta de famílies que no vàreu poder participar a l’assemblea: si hi ha qualsevol persona
interessada en participar i ajudar, poseu-vos en contacte amb les delegades de cada classe.
Tothom hi és benvingut!
Gràcies,
AMPA i Direcció

