
                                                  Acta 16 de juny de 2021 

 

1. Aprobació de l ‘acte anterior.  

 

2. Informe de tresoreia: 

S´han pagat 472,96€ de les orles i 166,52€ dels regals de les Mestres que es jubilen.        

25.000€ a temini 

1.285,85€ al compte d´esports 

1.027,25€ al cpmpte Avui per tu demà per mi 

15.916,93€ al compte                                                                                                                                                                

 

3. Torn de cada comissió: 

La Comissió de llibres ja te el recpmpte fet dels llibres que fan falta, el dilluns día 21 de 

juny faran la comanda. Es rebrà la información per correu, es farà toa online, tret d´un  

día que es farà  presencial per aquelles famílies que tinguin dificultat per fer-ho per 

internet. 

Hi ha hagut algún canvi en els llibres, en el d´anglès, llibres de lectura i en infantil hi ha 

un nou llibre de matemàtiques. 

El 12 de juliol serà l´últim día per fer el pagament, desde la comissió es demana que a 

través dels grups de what´s de cada curs es vagi recordant. 

 

La comissió de festes ja ho té tot apuntt per fer el comiat dels nens de 6è el día 18 de 

juny a la tarda. 

A la fest hi podrán assistir dos membres de cada família i els germans. 

Les activitatas que es faran aquell día seran: 

-Pica-pica 

       -Llençamet de barrets i un speaker 

       - Entrega de les orles 

       -1h de discoteca 

       - Inflable 

Tambe aquell día es farà l´entrega dels regals a les Mestres que es jubilen. 

Per pagar el cost que puja la festa ( 715€)  es queda que ja es posen dacord ambo  

tresorería. 

 

La comissió de comunicación demana que se´ls hi fagin arribar fotos de la festa i de l’ 

entrega dels regals a les Mestres que es jubilen (Gemma, Montse, Anna).Tambe del 

detall que es donarà al speaker ( Minoves ). 

 

La comissio d’ extraescolars davant la demanda d’ alguns pares a fer una modificacció 

en el xandalll de l’ escola, ( legins per a les nenes i pantalo curt per a l’ estiu ) 

demanaran pressupost i información per si es pot fer aquest canvi de cara el curs 

vinent. 

 



4. En la última acta sobre la modificació de les eleccions dels nous membre de l´AMPA, i 

faltava el pas de fer les votacions, s’ esmenta perquè quedi ben clar com serà el procès 

a seguir. 

Una semana perque es presentin voluntaris / votacions / sorteig. 

També es cometa que seria bo, que s’ informes dels avantatges que te ser de l’ AMPA, 

tot i que la información ja es al butlletí, no estaría de més que en el momento de fer 

les eleccions es fes arribar aquesta informacio altre veguada a totes les famílies. 

 

5. Tothom esta d’ acord que aquet any han estat molt encertades les activitats que s’ han 

fet a les tardes durant les dues setmanes d` horari intenssiu, ha agradat molt als 

alumnes. 

Es una subenció que se´ls hi ha donat a l’ escola ( es puntulaitza que nomès era per la 

zuma i l’ atletisme), però s’acorda insistir desde l’ AMPA a lescola perquè es demani 

cada any si es possible. Es comenta que les monitores han dit que han fet curt d’ algún 

material, per exemple els hi ltariafa falta alguna amaca mes… 

De cara al curs que ve es parlarà si es por destinar alguns diners a aquestes peticions 

de les monitores, 

 

 

 

 

                Propera reunióel 29 de setembre de 2021 a les 20:30h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 


