
Acta 13 de gener del 2020

Assistents: Jacint Vilardaga, Maria Ripoll, Alba Morancho, Diana Sv,Eva Casas,
Gabi Sala, Marc Vila, Marta Vilaró, Neus Martínez, Olga Gaona, Rosa Solé, Sara Al
Mardi, Txell Badia i Xavier Ninou

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Informe tresoreria:
Es van recaptar 618€ de la recollida d’angelets per la Marató.
D’esports tenim 1285’83 €
Avui per tu demà per mi 1027’25€
El compte 17146’77€
Que fan un total de 19459’85€ i a termini 25000€

3. Torn de paraula de cada comissió:
Des de la comissió de menjador i extraescolars s’ha demanat a la
responsable de menjador que faci un llistat de material necessari per l’hora
del menjador, i es demana el material (pilotes, cordes…) a la Inés de la
Papereria d’Avià i hem acordat que es tira endavant la comanda que puja uns
250€ aproximadament.
Al maig es passarà una enquesta a les famílies per si farien ús del servei de
socialització dels xandalls de l’escola. La comissió de menjador crearà un
doodle i la comissió de comunicació en farà difusió.

4. Es va parlar amb la directora que si es detecta a les aules que algun alumne
necessiti assessorament informàtic a nivell molt bàsic per fer les tasques de
connectivitat es buscarà una persona per fer-ho. Des de l’Ampa no estem al
casa de cap necessitat.

5. El va parlar amb l’ajuntament del tema de l’aparcament d’autocaravanes al
pàrquing de l’escola i la resposta és que ja s’ha començat a fer el projecte i
es tira endavant. L’espai és d’ús municipal i l’ajuntament el cedia a l’escola
per aparcar el mestres.

6. L’aparcament de bicicleta estem a l’espera del pressupost on es demana 2
fileres de 6 per posar a la sortida de darrera l’escola, a la zona del camp de
futbol.

7. Es demana la col·laboració a l’AMPA per coordinar un projecte d’escola dirigit
des del centre de Camadoca on es fan uns hotels d’insectes i caixes de nius .
L’Ampa ha de treure els claus dels palets i tallar-los per tal que els alumnes
no es facin mal i estiguin apunt per manipular. És un projecte que fan els
alumnes de l’escola en horari lectiu.



Es preguntarà a les famílies si farien una aportació de les disfresses de
pastorets i castanyada per tal de proveir l’escola de disfresses de reserva per
els alumnes que no en tinguin.

8. S’aplaça el canvi de nom i logo d’Ampa  per el tema del covid.

Propera reunió 17 de febrer del 2021 a les 20.30h.


