
   Resum Acta 6 de setembre de 2022 

 

1- Aprovació de l’ acta anterior. 

2- Tresoreria: despeses de la festa de final de curs i la compra de llibres. 

3- Torn de paraula de cada comissió: 

 Menjador i extraescolars: 

Els Casals de juliol i agost han anat molt be i la valoració es molt positiva per part de 

les dues empreses que els han organitzat. 

Es posa en marxa la recollida de xandalls per poder-ho repartir a les famílies que ho 

demanin. 

Es comenta que reclamen el pagament de la factura dels instruments per 

superfilarmònics, es demanarà la factura i es farà el pagament. 

 Comunicació: es demana que l’enllaç de les reunions telemàtiques es tramiti 

des de secretaria, com es feia anteriorment, i així es  farà a partir d’ara. 

 Festes: No hi ha cap representant a la reunió, per tant no es pot fer la valoració 

de la festa de final de curs. 

 Llibres: ja es va fer la compra dels llibres, tot va anar bé. 

 

 

La directora de l’escola va comentar a presidència que les orles eren de més bona 

qualitat que altres anys i que no cal; així com que el color hauria de seguir sempre una 

pauta de colors concrets: blau, verd i taronja.  

 

La presidenta demana a cada comissió que envií la memòria del què s’ha realitzat 

durant el curs. 

 

Es demanarà més informació a l’Ajuntament sobre com funciona el compte “avui per 

tu, dema per mi”, com s’aconsegueixen els diners i com es poden utilitzar. 

 

També es demanarà a l’ Ajuntament si hi ha alguna subvenció que es pugui demanar 

pel compte d’esports, per exemple. 

 

Es comenta si totes les famílies s’han fet sòcies de l’AMPA aquest curs, i de quants 

membres s’han d’escollir per aquest nou curs, que s’acabarà de concretar a la reunió 

del dia 20 de setembre. 

 

S’ estan redactant els nous estatuts i el règim intern, es farà un esbós i s’enviarà per 

whatsapp perquè tothom ho pugui mirar i parlar-ne el dia 20. 

 

Es demanaran els llistat dels alumnes de cada curs per poder preparar les votacions, 

per tenir-ho actualitzat i sense errors. 

 

L’Alba de la comissió de menjador i extraescolars comenta que es va iniciar un projecte 

on els infants van a l’ hotel d’ entitats amb els pares on juguen. L’Ajuntament cedeix 

l’espai, però demana si l’AMPA ho pot gestionar. S’ha de comentar i decidir.  

 

Propera reunió telemàtica pel dia 20 de setembre de 2022 a les 20:30h. 


