
    Acta 14 d’abril del 2021 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Informe de tresoreria: 

S’han cobrat 12 € de comissions. 
25.000 € a termini. 
1285,85€ del compte d’esports. 
1027,25 € del compte avui per tu demà per mi. 
16.222,43€ al compte. 
 
S’han anticipat 358,64 € de les samarretes de 6è als pares dels alumnes. 
S’ha acordat no donar el CIF de l’Ampa per fer factures de les colònies dels 
alumnes de 6è. 
 

3. Torn de paraules de les diferents comissions: 
 Comunicació: no s’ha començat el butlletí encara. 
 
 Extraescolars: Tots Colors va passar un mail a l’Ampa per donar el vistiplau 
per començar a preparar el Casal d’estiu. 
 S’ha preparat l’enquesta de la borsa de xandalls i Pastorets i es passarà per 
whats als grups de pares i comunicació farà un Doodle per fer difusió als pares dels 
grups de classes. 
A  partir de la setmana vinent qui vulgui pot portar necesser amb raspall de dents i 
tot marcat per començar a rentar dents a l’escola , només els grups de Primària i 
amb la supervisió de les monitores. 
 
 Festes: 
 S’acorda fer el comiat de 6è el divendres 18 de juny, un divendres a la tarda. 
Es passarà pressupost de pica pica i activitats de la festa i l’Ampa valorarà si ho 
assumeix o no. 
 

4. Torn de paraula: 
Hi ha petició d’alguns pares per posar més aparcabicicletes a l’escola. 
L’ajuntament en té i se’ls demanarà si els posen per aprofitar-los. 
L’ajuntament es compromet  a tenir la pista acabada i la valla de darrera de 
l’escola a principi del curs vinent. 
Hem de tenir en compte les tres jubilacions de mestres d’aquest curs i fer–los 
una panera com a mostra d’agraïment per aquests anys treballats. Es jubila 
l’Anna Camps, la Montse Perarnau i la Gemma Jou. 
La Marta Vilaró de l’Ampa fa una proposta per tal de canviar el criteri per 
entrar a l’Ampa. Es proposa promocionar l’Ampa i fomentar que la gent es 
faci voluntària. 
 
 
 
Propera reunió el 26 de maig  del 2021 a les 20.30h. 
 
 
 


