
REUNIÓ JUNTA AMPA  

DIA: 21 de gener de 2020 

Assistents: Montse Senserrich, Anna Vilaseca, Núria Falcones, Sònia Asensió, Gemma 

Moncunill, Núria Roca, Rosa Vilaseca, Joana Ribera, Fina Núñez 

1.- Carnestoltes 

La Rosa informa que hi ha voluntaris per a fer la comissió de Carnestoltes. Son 6 persones.  

S’ha fet un grup  i es preveu fer una reunió demà però la proposta des de la Junta és no 

participar en aquesta edició.  

Es realitza la proposta de comunicació per enviar demà a totes les famílies. 

 

Benvolgudes famílies,  

Informar-vos que aquest any l’AFA no participarà del Carnestoltes de la nostra ciutat degut a la 

manca de persones voluntàries per conformar la comissió. Agraint les famílies que sí que han 

confirmat la seva col·laboració, però que no han estat suficients per cobrir les necessitats i 

portar endavant el projecte.  

El Carnestoltes és una acció col·lectiva de participació i de visibilització. Estem segures que de 

cara a una nova edició aquesta participació serà més gran i podrem fer efectiu un carnestoltes 

participatiu, divertit i reivindicatiu.  

Us animem a participar de les comissions, un espai on les famílies podem donar molt de suport 

per posar en valor la nostra escola, l’escola pública.  

Atentament,  

Junta de l’AFA, Associació de Famílies, de l’Escola Garcia Fossas 

 

2.- Festa de final de curs 

Des de la Junta s’ha pressupostat  600 euros per il·luminació, projector, pantalla i sonorització.  

Es demanaran pressupostos per s’ajustin.  

Es proposa la data del sopar pel 13, es traspassarà la informació a les famílies de sisè.  

La Núria Roca mirarà preus per a vaixella ecològica, gots reutilitzables. 

La Montse Senserrich demanarà pressupost al Burria.  

Detall per als regals d’acomiadament de part de l’AMPA: 150 euros. 

El 4 de febrer assistiran a la Junta per coordinar els temes.  



3.- Cros 

Ja està confirmada la data del cros, el 31 de maig. 

 

4.- Pícnic 

Es vol fer una festa de pícnic al Parc Central. Data de proposta 29 de maig.  

Es farà la instància per la reserva del parc i la instal·lació d’una carpa pel bar.  

 

5.-EPIS 

Es farà un concurs fotogràfic amb la col·laboració de l’AFI en motiu de la Jornada de Portes 

Obertes des de l’Escola Pública que culminarà en un seguit d’exposicions itinerants iniciant-la a 

la pròpia Agrupació, posteriorment al Foment i després fent una ronda per totes les Escoles, 

Instituts i Escoles Bressol.  

Es proposa des de la Junta ampliar l’exposició a l’espai de la Biblioteca i a l’espai de l’Abacus. Es 

traslladarà la proposta a les EPIS.  

 

També es farà mexandatge de La Pública: xapes, roll-ups, enganxines i un vídeo de difusió.  

S’ha demanat a l’Ajuntament el suport econòmic i el disseny a La Gaspar, a través de l’Ester 

Comenge.  

 

 

   

 

Finalitza la reunió a les 21:30h  

 

 

  

 

 

 


