
REUNIÓ JUNTA AMPA (virtual) 

DIA: 21 de juliol de 2020 (19:15) 

Assistents: Montse Senserrich, Anna Vilaseca, Sònia Asensio, Gemma Moncunill, Núria Roca, 

Joana Ribera, Montse Solsona, Anna Bayà, Alejandra Jiménez, Belén Molina 

1.- Ludoteca setembre (inici de curs) 

Hi ha ara mateix 65 nens apuntats. Queda una setmana i setembre (últimes hores) + 

esporàdics. 

38 nens confirmats entre 7.15 i 8.30.  

Pensar a preguntar a l’escola si es faran les reunions de curs virtuals. Segons el pla que hem 

llegit fins ara no es poden barrejar nens ni del mateix curs de diferents grups. 

Espais d’aquest curs: Ludoteca, Sala d’art, Biblioteca, Gimnàs. El menjador es va oferir però no 

el fèiem servir. 

Propostes noves: Patis/pista (proposta per no saturar escola: 1r i 2n davant, 3r a 6è darrere), 

menjador, alguna aula (joc simbòlic?),  

2.- Extraescolars del curs 

Preguntar a l’escola: Quins espais estaran disponibles per fer tots els extraescolars que es 

volen oferir. Hem de tenir un torn de neteja després dels extraescolars, com es gestiona?? 

Sembla ser que s’haurà de portar mascaretes i rentat de mans, l’única manera factible que es 

puguin barrejar i fer tranquil·lament. 

Aquest any es tancaran els extraescolars el 28 d’agost (per l’excepcionalitat) però de cara als 

pròxims cursos es proposa tancar abans (15 de juliol...?) i fins i tot començar els extraescolars 

al setembre. 

3.- Centre de recursos 

El CRP s’ha de moure per fases, intentaran que sigui possible amb un curs i mig. 

Després del consell escolar (d’aquí dos dies) l’Anna i la Montse ens diran el que els expliquen. 

4.- Traspàs de càrrecs 

Tresorera: Susana Canto. Qualsevol pagament que es fa des de l’AFA el signa presidenta i 

tresorera. 

Presidenta: Montse Solsona: ha d’estar al consell escolar. Cal veure com es gestiona el doble 

càrrec (família i AFA). Aquest any hi ha eleccions. 

Secretaria: Joana Ribera.  Fer actes i enviar-les al grup d’afa (o fer-les a drive). Fer 

convocatòries de junta. 



Proposta: Fer drive amb totes les tasques i coses importants que es tracten com a AFA (guions 

reunions, materials activitats).  

Vocals amb altres càrrecs:  

- Gemma Moncunill (extraescolars i comissions) 
- Alejandra Jiménez (possible consell escolar) 
- Núria Roca (voluntaris de comunicació i fer convocatòria de junta) 
- Anna Bayà (extraescolars) 
- Belén Molina (possible consell escolar) 
- Fina Núñez (EPIS) 
- Núria Falcones (EPIS) 
- Jose Garcia (EPIS) 

 
La Sònia Asensio s’encarrega dels extraescolars (coordinació).  

A l’assamblea es ratifica la nova junta. Es proposa fer-la cap a finals de novembre. 

S’ha de renovar el certificat digital de l’AFA al novembre. Després s’ha de fer el canvi de junta 
a partir de l’acta de l’assablea. 

5- Altres 

Es passarà un calendari amb tots els esdeveniments a tenir en compte del curs. 

La Montse Senserrich serà col·laboradora pel que faci falta. 

Al setembre es fa la convocatòria per manteniment de pati. 

Abans de començar s’ha de posar un metacrilat al despatx de l’AFA (comissió manteniment). 

Comissió manteniment: Ferran, Grau, Wilson, Jordi Balsells, Lluís, Joan Bayà (?),...??? 

Es vol tancar el grup de TOTS SOM AMPA i proposar de fer grups cada vegada que faci falta a 

través dels missatges pels voluntaris de comunicació. 

 

 

Finalitza la reunió a les 21:40h  

 

 

  

 

 

 


