REUNIO AMPA 03/11/2020
ASSISTENTS: Anayda Ferrer, Roger Viladecans, Antoni Coll, Eva Tejedor, Georgina Dalmau,
Nuria Ruiz, Julie Vial, Anabel Martin, Maite Vázquez, Sol Jiménez, Natalia Pujol, Rosa Solé, Sofia
Richart, Núria Feo, Ohara Font, Ruth Ibars, Laura Naval, Beatriz Tolosa, Eva Ruiz, Mercè, Quim i
Família Jofre.
La reunió comença a 2/4 de 10 del vespre.
Es dur a terme a través de la plataforma Zoom.
1. ACORDAR COMISSIONS
La junta fa un resum de les comissions existents i de les vacants.
La Laura Naval i l’Anabel Martin portaran la comissió de projectes educatius.
Queda vacant la comissió de colònies perquè dubtem que es faci aquest any degut a la
situació Covid19.
2. AUTORITZAR ÚS D’E-MAILS PER CONTACTE DIRECT DE CADA COMISSIÓ
S’informa que les persones que vulguin fer ús del seu propi e-mail com a contacte de
comissió, haurà d’enviar-ho al e-mail genèric de l’AMPA perquè es puguis afegir al blog.
Es contempla l’opció de crear un e-mail genèric per cada comissió.
3. PROPOSTA FUNCIONAMENT PERMISOS BLOG DE L’AMPA
La totalitat dels assistents accepta que sigui un accés reduït i que cada comissió pugui
contestar els comentaris que els hi son destinats. La Maite Vázquez responsable de la
comissió de comunicació tindrà accés al blog i el compte Facebook. Queda per definir qui
s'encarregarà del compte d'Instagram.
4. VOTACIONS REUNIONS – TEMA URGENT VOTACIONS WHATSAPP
Els assistents accepten que els temes urgent es votaran per WhatsApp.
5. PRESENTACIÓ PRESSUPOST AMPA
L’Antoni Coll ens ensenya i ens explica que el pressupost del curs 2019-2020 té un romanent
negatiu de 1 884 euros. Es manifesta l’interès en justificar les despeses de fotocòpies. La
Núria Feo parlarà amb Campos d’Estela. Hi ha bastant stock de roba escolar.
L’Antoni Coll ens ensenya el pressupost del curs 2020-2021 qui ascendeix a 8 358 euros amb
unes despeses de 8 358 euros.
6. CANVI AFA
La junta explica la seva intenció de canviar d’AMPA a AFA. L’escola Sant Jordi està a favor.
S’organitzarà una reunió extraordinària per la votació del canvi.

7. FILTRES COVID
L’Ajuntament va confirmar en el ple del 29/10 que es subvenciona filtres per tots els centres
educatius del poble. La Mercè ens subratllar la importància dels criteris d’us d’aquests filtres.

La junta preguntarà a l'escola qui s'encarrega del manteniment dels filtres.
Per una altra banda, la Mercè ens explica que va parlar amb la Pilar per demanar uns
mesuradors de CO2, mesura que considera imprescindible per l'escola i ens insisteix que ens
interessem per aquest tema.
8. LOTERIA
La loteria està en marxa. Els talonaris repartits. Aquest any s’ha fet només la loteria
nacional per un tema de temps. L’any que ve es valorarà a fer la nacional i la grossa.
9. NOVES ACTIVATS PER L’ANY. PORPOSTES DE TALLERS I D’ALTRES.
La junta demana als assistents que vagin pensant en quin tipus de tallers o activitats es
podrien organitzar aquest any, tenint en ment que estem limitats per la situació COVID.
10. FESTES
La junta va demanar a l’escola si es podia celebrar Halloween. Ens va contestar que
aquesta festa es treballa des de les classes d’anglès.
Es parla de fer una col·lecta per a famílies víctimes econòmicament de la situació
COVID.
La junta demana una recerca conjunta als assistents per trobar idees. La junta es
posarà en contacte amb els serveis socials del poble per veure si coneixen una
associació.
La junta fa la proposta d’organitzar una recollida de brossa al bosc.
FOTOS – Aquests dies s’haurà de prendre una decisió en com fer les fotos de classe i
els vídeos de Nadal. La junta parlarà d’aquests temes urgents amb la Pilar el divendres
06/11.
Finalitzem la reunió a 2/4 de 12.

