
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 13 d’abril de 2020 

Reunió feta amb l’equip directiu i docent de la nostre escola juntament amb la Junta de 

l’AMPA, durant els dies de confinament. 

Va ser una reunió informativa per donar tranquil·litat a totes les famílies. 

La reunió va començar a les 17’10 pel “Zoom”. 

La Germana Lluisa (Directora), el David (Subdirector), i l’ Isabel (Cap d’estudis) juntament amb 

les quatre membre de la Junta de l’AMPA, es van aclarir els diferents temes e inquietuds. 

A continuació es detallen els diferents temes tractats, i l’equip directiu i docent ens fa arribar 

una molt bona sensació de tranquil·litat i bona feina. La Junta de l’AMPA agraeix la feina que 

estan fent durant aquesta dura situació del COVID-19 i llarga durada de confinament 

LES INSCRIPCIONS:  encara no hi ha data, però estan al cas, ens comenten que no patim  ja que 

els/les alumnes de la llar i de P3 els tenien  controlats abans del confinament. Els/les alumnes  

de 6è que van a l’escola Pia no han de fer res,  ja que tot està en curs i de la nostre escola 

passaran a l’escola Pia. Només caldrà saber la resta , però l’escola hi està al cas de tota 

informació i moviment i serà informat a les famílies que ho necessitin. 

 

LES QUOTES DE MAIG I JUNY:  serem informats en la major brevetat possible ( estan estudiant 

la millor manera , per tal de poder atendre a totes les diferents situacions familiars, davant de  

la incertesa que tenim tots plegats, per tant van dia a dia). Per temes econòmics, l’escola 

demana que us poseu directament en contacte amb ells. 

 

LES COLONIES : ens comenten que  la segona quota ja pagada, l’escola la retornarà 

íntegrament a les famílies i la primera que es va pagar a principis de curs, estan  esperant que 

les diferents cases de colònies els hi  retorni l’import de la bestreta feta ( acabaran d’informar 

en uns dies),de seguida els hi tornin  la bestreta  l’escola retornar els diners a les famílies, la 

Germana Lluisa ha deixat molt clar que l’escola no es quedarà un cèntim que no pertany a 

l’escola. 

 

COM ANIRÀ L’AVALUACIÓ (TERCER TRIMESTRE):  aquest va ser un dels temes que mes vam 

demanar que ens expliquessin per la varietat de famílies ,ja que unes treballen, altres tenen 

diferències de tecnologia, en fi….. però tot s’ha de dir i l’equip docent  ho té força  clar de com 

ho faran i estaran al costat de totes i cada una de les famílies per atendre a totes i les diferents 

necessitats, (ens comenten que  si necessiten parlar amb  algun/na professor/a  ho podeu fer, 

si parleu amb ells us quedarà una sensació de confiança i tranquil·litat ). Es va demanar fer una 

reunió per curs i tutor amb els pares per justament parlar de temes acadèmics referent a cada 

curs específic. La primera reunió de pares serà aquest dijous amb Infantil i properament 

rebrem un Mail per una reunió els de primària. 



 

LA FESTA DE 6è: ens diuen que es farà tot el possible per fer la festa de comiat, com? I quan? 

No se sap, ja que no podem fixar dates, pot ser al juliol… o poder al setembre… però els 

alumnes es graduaran d’una manera o un altre. L’escola té la voluntat i les ganes per fer-lo 

com mereixen, però depenen del que diguin les autoritats. 

 

EL CURS NO S’ALLARGARÀ NI S’AVANÇARÀ:  ens deixen clar que el curs seguirà el seu calendari 

escolar ni s’allargarà el curs al mes de juliol, ni s’avançarà a començar el nou curs a finals 

d’agost o principis de setembre. Es un tema que l’escola no pot decidir, han de seguir les 

ordres del departament d’educació. 

 

CASAL D’ESTIU : ens informen, que tal i com va comunicar ahir el conseller  d’ educació el 

Sr.Bargalló , com a mínim s’intentarà que els nens puguin anar una o dues setmanes al juny, i 

que per poc que es pugui, també es faria casal d’estiu (però  aniran informant ) 

 

ELS LLIBRES QUE HAN QUEDAT A L’ESCOLA: ens diuen que no està permès accedir a l’escola. 

L’escola està tancada i no es pot  anar a buscar res,  ( no està permès aquest moviment de les 

persones,  segons les autoritats sanitàries i segons el decret d’alarma ) 

 

LA QUOTA MENSUAL: ens confirmen que SI, que la quota serà igual per a tots els/les alumnes 

des de P3 fins a 6ê. 

 

L’ESCOLA:  no disposa ni de tauletes ni de PC’s per deixar als alumnes. De totes maneres, ens 

acaba d’arribar un mail del departament que ens diu que posen a la nostra disposició 11pc’s. 

Per tant caldrà anar-los repartint des de 6è fins  a cursos inferiors i prioritzant com és lògic a  

les famílies mes vulnerables. 

 

La reunió finalitza a les 19:15, ha sigut molt positiva i de gran ajuda per aclarir les diferents 

inquietuds. La Junta de l’AMPA Ha quedat molt satisfeta!! 

Es decideix passar un resum a l’AMPA perquè cada delegat i delegada ho passi als diferents 

cursos. 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 


