
 

 

REUNIÓ AMPA 12/01/2021 

 
ASSISTENTS: Antoni Coll, Eva Tejedor, Georgina Dalmau, Julie Vial, Anabel Martin, Núria Feo, 
Ruth Ibars, Eva Ruiz, Sol Giménez. 

La reunió comença a 2/4 de 10 del vespre. 

Es dur a terme a través de la plataforma Zoom. 

1. PANERES SOLIDARIES 
Paneres Solidaries: S’han venut en total 1671 tiquets. (645 euros des del St Jordi i 1026 euros 
des del Sot el Camp) 
Entre les dues escoles es va comprar 10 vals de 100 € per comprar material escolar a l’Abacus 
per els adolescents i amb el que queda de diners, es comprarà aliments per a les famílies que 
ho necessiten. 
Es valora positivament l’activitat. 
 

2. FESTES LOCALS 
Degut a la pandèmia, no es celebrarà cap festa local aquest mes. L'Ajuntament està obert a 
propostes. 

A la reunió no surt cap proposta concreta. 

3. PROJECTES EDUCATIUS: 

Des de la comissió de projectes escolars s’ha treballat un qüestionari per enviar a les famílies 
sobre els temes que els preocupen per poder organitzar uns tallers. L’assemblea vota a favor. 

Amb els resultats, es farà una reunió amb la direcció de l’escola per poder posar el projecte en 
marxa. 

 
Bioescola. Es vota a favor de enviar la info a la Pilar. En comptes de fer una excursió, l’empresa 
vindria a fer el taller a l’escola. En funció del cicle s’escolliria un taller o un altre. Si la Pilar ens 
diu que sí s’haurà de preguntar el pressupost a l’empresa. 

 
Recollida de brossa. Es vota a favor. La Georgina s’encarregarà de posar-se en contacte a 
l’associació per recollir més informació i fer-la quan es pugui. 

 
Taller de ràdio. L’Antonella està mirant si l’Ajuntament col·laboraria en el projecte. Es tractaria 
de que fos un projecte de les dues escoles del poble, en hores lectives, no com a extraescolar 
com abans. La Georgina fa el seguiment. 

 
4. ACTIVITATS MENJADOR 

 
Es tornarà a fer un grup de difusió amb Whatsapp. La Núria ho ha de parlar amb la Noe. 
Campos Estela ens va enviar l’informe del 1er trimestre. Es farà difusió a les famílies. 
La Eva proposa recuperar quan es pugui el fet de que vinguin els avis a dinar al menjador com 
s’havia fet. 
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Es proposa demanar a Campos Estela de nou si els nens es poden rentar les dents. La Núria 
explica el per què no deixen i es planteja comentar-ho a Campos Estela com un fet puntual 
d’una família amb un justificant del metge. 
 

5. ALTRES ASUNTOS 
 
Es va comentar també que a la propera reunió es canviaria el link del zoom. 
El fet de voler fer el canvi a AFA ens obliga a revisar els Estatuts.  
La Fapac ens diu que no hi hauria problema sempre que no hi hagi res als Estatuts que ho 
contradiu. El Toni parlarà amb l’Albert Valencia i de pas, aconseguirà el número de registre que 
necessitem per canviar les dades al portal de l’Ajuntament. 
 
Jornada continua. S’enviarà info pel grup per votar en properes reunions si plantegem una 
votació a nivell d’escola per adherir-nos al manifest.  

 
Finalitzem la reunió a les 11. 

 


