
REUNIÓ JUNTA AMPA  

DIA: 7 setembre de 2020 (19:30) 

Assistents: Alejandra Jiménez, Montse Solsona, Sònia Asensio, Gemma Moncunill, Fina 

Núñez, Anna Bayà, Núria Falcones, Susanna Canto, Belén Molina, Montse Senserrich, Núria 

Roca, Joana Ribera, Anna Vilaseca (videotrucada)  

 

1.- LUDO SETEMBRE: 

-  Revisió del protocol d’extraescolars. Cal fer una carta per setembre i una per a partir de 

l’octubre. 

- Es proposa que els pares poden entrar fins a P5.  

- Al matí es proposa baixar els nens de P3 a la part petita del menjador i P4-P5 a la part 

gran. Els grups de 1r i 2n passen a l'espai ludoteca que està a la seva zona d’escola. 3r i 4t 

no saben on es poden posar i 5è i 6è tampoc. Està pendent. FALTEN ESPAIS 

- A les 12 els de primaria van sols al seu espai de ludoteca corresponent. Pels petits 

intentarem que a les 12 els monitors recullin els nens al pati i els portin a l’espai 

corresponent. FALTEN ESPAIS 

- Demanar a l’escola que els nens a partir de 3r puguin sortir per darrere, que el conserge 

obri a les 13h i tanqui la porta a les 13.10. També fer firmar una autorització perquè els 

nens puguin sortir sols. 

- A la tarda la sortida de ludoteca surten igual que a les 13h.  

- Tema espais: l’Anna Vilaseca demà parlarà amb l’escola per resoldre aquest tema i al 

migdia ens informarà 

- Falta redactar la carta per les famílies. S’ha de posar el protocol en cas positiu de covid. 

S’afegirà amb aquesta carta el full de sortides per nens sols, el de responsabilitat de 

germans i responsabilitat COVID.  

- Material: Fer una caixa per cada grup i intentar fer una mica de desinfecció quan s’acabi. 

Donar l’opció de pintar amb l’estoig propi. 

   

2.- OCTUBRE: 

- Es va mirar una mica la previsió pel curs, mirant els extraescolars deficitaris. Ludoteca 

del matí és molt deficitari i s’han buscat diferents opcions: pujar preus o externalitzar. 

- S’ anul·la piscina per responsabilitats (per votacions). 



- Les activitats extraescolars es mantenen totes les que tenen un mínim de nens per 

tirar-les endavant. Poliesportiu es passa de femení a mixte. 

- Al gener es revisa i es pugen preus si fa falta. 

- Respirem es pot salvar només si ens donen l’aula gran del centre de recursos. 

 

Finalitza la reunió a les 23:20h  


