
Acta  26 de maig 2021

1. Aprovació de l’acta anterior.

2. Informe de tresoreria:
S’han pagat 10€ de comissions.
25.000€ a termini
1285,85€ al compte d’esports
1027,25€ al compte Avui per tu demà per mi
16.556,24 al compte

3. Torn de cada comissió:
La comissió de comunicació ha fet la valoració de les xerrades d’enguany i ho
valora amb poc ventall i no massa adient.
Demana l’aportació d’informacions per tal d’omplir el butlletí de l’AMPA
d’aquest trimestre.
La comissió d’extraescolats va passar l’enquest i ha sortit una majoria per
tirar endavant la recollida de xandalls de l’escola i es tirarà endavant el tema.
La comissió de llibres farà el càlcul dels llibres socialitzats i amb el preu dels
llibres de l’empresa llibres de text calcula la quota i pendents de la web per
fer comanda.
La comissió de festes explica que les Orles ja estan enllestides. I es repartirà
una foto amb cartolina de cada curs.

4. En Carles Navarro de l’ajuntament i pare d’un alumne de 6è proposa que de
cara futurs cursos l’AMPA amb persona jurídica i amb número de compte
organitzi el viatge de 6è. De formar una comissió amb les famílies de 5è i 6è que
hi hagi a l’AMPA.

S’hauria d’aprovar amb junta extraordinària i fer una assegurança per aquest
tema.
S’acorda que a la junta extraordinària d’Octubre es pot obrir el debat i prendre
una decisió del tema.
En Carles també explica que ja hi ha l’ordre per fer el portabicicletes per part
de l’ajuntament.
En Carles explica també el tema de l’àrea d’autocaravanes de davant de
l’escola. Ressalta el poc risc d’atropellament i problemes que se’n derivin per
part dels usuaris.
Des de l'ajuntament també ens expliquen que el projecte per pavimentar la
pista de l’escola i tanques es farà aquest estiu amb l’esperança que al
setembre ja estigui quasi fet.

5. S’acorda canviar el sistema d’elecció de membres de l’AMPA. Es farà el
següent: Es permetrà una setmana perquè surtin voluntari i sinó en surten es farà
un sorteig de les famílies que no ho han sigut mai.

6. La festa de 6è es farà un pica pica a la tarda, llançament de birrets i un speaker
per amenitzar la festa. També es reparteixen els regals dels mestres que es jubilen
aquest any.



S'aprova el pressupost de 715€ per fer la fest adels de 6è.
150€ destinats al pica pica, 300€ del lloguer d’un inflable al Quintí i 265€ del

DJ.

S’acorda de regal dels mestres jubilats un “Fem país” (smartbox) i unes
ampolles de vi per el Minoves que farà de speaker a la festa de 6è.

7. Es mantindrà com aquest any la quota reduida de l’AMPA.

Propera reunió el 16 de juny del 2021 a les 20.30h.


