
 

 

REUNIÓ AMPA 02/02/2021 

 
ASSISTENTS: Antoni Coll, Eva Tejedor, Georgina Dalmau, Julie Vial, Anabel Martin, 
Núria Feo, Ruth Ibars, Eva Ruiz, Nerea Pérez, Sofia Richart, Nuria Ruiz, Natalia Pujol, 
Rosa Soler. 

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

Es dur a terme a través de la plataforma Zoom. 

 

1. Xocolatada Solidària 5 de febrer 
Junts amb L’AFA de Sot del Camp i l’AFA de l’escola Bressol s’organitza la Xocolatada 
Solidària el divendres 5 de febrer. A l’escola Sant Jordi, es posarà unes tauletes a 
cada sortida per vendre 1 xocolatina + 2 melindros envasats en paquets individuals. 
Preu de venta 1 euro. Campos Estela ens regala els productes. L’Ajuntament en farà 
publicitat a les XXSS i Ràdio Sant Vicenç ens farà una entrevista. 
Els voluntaris per les parades son: Anabel, Eva Ruiz, Sofia, Georgina, Ruth i Julie. 
Preguntarem a la Pilar per a que ens deixi preparades les taules i que envies un 
recordatori a les famílies perquè portessin 1 € i informar que es facilitarà bizum. 
 

2. Carnestoltes 12 de febrer 
Aquest any no va és possible fer venir una batucada degut al COVID19. 
Campos Estela col·labora amb la xocolata desfeta i els melindros per l'esmorzar. 
Aquest any la disfressa dels alumnes serà lliure. 
 

3. Colonies escola i colònies estiu. 
Les colònies de Pasqua que es feien amb el Sot del Camp aquest any no es faran per 
no barrejar nens. 
Demanarem si els nens que no van poder marxar el curs passat podran anar-hi aquest 
any (colònies organitzades per l’escola). 
La Pilar ens enviarà un email abans de Setmana Santa indicant si aquest any es faran 
les colònies i que serà un pagament únic (altres anys ja s’havia enviat i es feia en dos 
pagaments). 
Es va comentar de mirar de fer colònies d’estiu i de parlar amb EUROSTAGE (Eva 
Ruiz). 
La Sofia Richart es va oferir de portar la comissió de colònies i escriurà a Rosa dels 
Vents. L’Anabel també enviarà email a altres cases de colònies. 
La Eva Tejedor enviarà missatge al grup delegats per veure si algún s’anima a la 
comissió de colònies d’estiu. 
 

4. Curs primers auxili - Iniciativa d’una mare de P3 
Una mare de P3, metgessa, es va oferir de donar una curs de primers auxilis pels 
alumnes i l’equip docent. Quan es millori la situació del COVID19 i es pugui utilitzar 
maniquis, ho parlarem amb Direcció. Es va comentar de fer un qüestionari a les 
famílies per saber si estan interessades en fer un taller també per elles. 
 
 
 



5. Iniciar preparatius festa final de curs 
Es va comentar varias ideas i va sorgir la idea que els alumnes de 6è puguin 
quedar-se a dormir a l’escola. La Eva Ruiz ens explica que una escola de Llavaneres 
ho va fer. 
Hem de buscar un format amb 2 o 3 opcions per poder organitzar-se en uns terminis 
curts (tallers circ, tik tok, bombolles, mags, gegants, etc); diferents activitats al pati o a 
l’escola mantenint grups bombolla. 
A més es planteja fer un dinar especial l'últim dia d’escola, igual que es feia el sopar, 
amb Campos Estela. 
S'haurà de comunicar a la Direcció per veure si seria possible. 
 
 

6. Extraescolars - Noves propostes? 
Es parlarà amb les empreses actuals per veure si volen continuar el proper curs. Va 
sorgir une ideas com, equitació, escalada, ball o teatre. 
Si algú té noves ideas o coneix a altres empreses, que es posin en contacte amb la 
Natalia Pujol. 
 

7. AFA - Estatuts i número de registre. 
Ja tenim els estatuts però s’han de revisar. L’Eva Tejedor va escriure a la Raquel de 
l’AFFAC pel tema de la modificació estatutària i canvi a AFA. En Toni preguntarà a 
l’Albert pel número de registre. 
 

8. ALTRES ASUNTOS -  
S’enviarà la informació amb un enllaç al grup de whatsapp de l’AMPA per si ens volem 
adherir com AMPA, si hi ha un grup gran de famílies que siguin d’acord i implicades. 
Es votarà a la propera reunió. En el cas que la votació sigui en favor, s'haurà de fer un 
forms per enviar a totes les famílies de l’escola per tant de veure l'opinió generalitzada. 
 
Tema escales ferro - Es tornarà a fer instància a l’Ajuntament per veure de fer una 
rampa en el lloc de les escales de ferro. 
 
La Natalia proposa tornar a enviar al grup delegats recordatori d’extraescolars (encara 
obertes). 
 
La Rosa es dona de baixa de la comissió de projectes educatius i extraescolars. 
 
 

Finalitzem la reunió a les 11. 

 


