
Dilluns 31 de maig de 2021 

Assistents a la reunió telemàtica via Zoom: David Martínez, Judit Romero, Germana Aura, Laia 

Figueres, Anna Romeu, Cristina Torres, Mireia Torres, Vanessa Expósito, Ester Romero, Imma 

Ubals, Judit Jorge, Anna Alonso, Núria Corcelles, Sònia Ortega, Tonyi León. 

Hora d’inici 19:10h. 

Punts parlats durant la reunió: 

Festa graduació exalumnes 6è, ara a 1er. d’ESO: La data de la celebració serà el proper 22 de 

juny. Comentem com serà la festa de graduació que va quedar ajornada el curs passat degut a 

la pandèmia. El David, director, està en contacte amb el pare delegat durant el curs passat, el 

regal que l’AMPA fa als alumnes el dia del comiat està ja preparat. Serà una motxilla amb el 

nostre logotip, hi ha 24 nens i el total del regal és de 180,80€. Quedarà pendent el pagament 

per part de l’AMPA, en el moment que tinguem la factura ho abonarem. A part hi ha les 24 

orles, ja estan fetes i pagades, el cost va ser de 100€ i es van pagar mitjançant un xec del Banc 

Santander a l’Aida que és qui se’n va encarregar de fer-les. 

En principi la festa serà sense pares, simplement un petit acte d’exalumnes i professors ja que 

el PROCICAT no permet l’entrada de pares dins els centres educatius. Si les coses canviessin 

fins la data de l’acte el director ens ho faria saber. En principi no hi haurà ni sopar ni pica-pica, 

degut a les restriccions de la pandèmia. El director ens comenta que es gravarà l’acte amb la 

finalitat que els pares i familiars el puguin veure a través de les xarxes. 

Festa de graduació dels alumnes de 6è d’aquest curs: La data de la celebració serà el proper 

dimecres 16 de juny. Per part de l’AMPA es decideix que farem com a regal de graduació, l’orla 

i el regalet per cada alumne, l’orla la farà l’escola i passarà import final, el regalet està per 

decidir, potser també serà una motxilla com la dels exalumnes que ara fan 1er d’ESO. El total 

d’alumnes és de 26. L’AMPA també es farà càrrec del sopar per alumnes i professors (26 

alumnes i 26 professors, total 52 persones), el sopar consistirà en entrepans i aperitiu, que 

haurà d’estar distribuït en plats individuals, i la beguda i les postres. No hi haurà pica-pica per 

als pares, ja que degut a les restriccions de la pandèmia de moment no està garantit que hi 

puguin assistir. Però en qualsevol cas, encara que puguin assistir a l’acte, no podem fer pica-

pica. El director ens comenta que es gravarà l’acte amb la finalitat que els pares i familiars el 

puguin veure a través de les xarxes.  

Es comenta a tot el grup que caldrà ajuda per comprar i organitzar el sopar. 

El tema de guarniment del pati va a càrrec de la Cristina Torres i alguna mare més de 6è. 

Aquest any els pares de 5è no poden col·laborar com havien fet sempre tradicionalment en 

aquesta activitat, també a causa de les restriccions de la pandèmia. 

Festa de P5: Queda anul·lada degut a les restriccions de la pandèmia. Com que els nens 

segueixen a l’escola ens sembla que no és tan necessària de fer com les de 6è. 

Festa de la llar d’infants P2: Es farà probablement el 30 de juny, però encara està per decidir la 

data definitiva. Es farà en un format diferent, també degut a les restriccions de la pandèmia no 

podrà haver-hi assistència de pares i per tant tampoc la tradicional coca amb xocolata i beguda 

que oferia l’AMPA. Es farà en un format diferent dins l’aula i en horari lectiu, i també es 

gravarà l’acte perquè les famílies el puguin veure. Les professores els faran orles i birrets 

perquè els infants estiguin ben elegants. 



Activitat de Piscina MONTAQUA de P3 a P5: Actualment l’activitat es desenvolupa els dimarts 

de 2/4 de 6h fins a ¼ de 7h de la tarda, a la piscina de Montbui. Durant aquest curs s’ha 

mantingut l’activitat amb 9 nens dels diferents cursos d’infantil. L’activitat acaba el proper 22 

de juny. El director ens demana que per al curs vinent li passem dia i hora de l’activitat 

setmanal, així podrà coordinar-la amb la resta d’extraescolars que el curs vinent vol oferir 

l’escola a les famílies i que no quedi solapada amb d’altres activitats. La Judit Jorge confirma 

que el curs vinent la continuarem oferint els dimarts a la mateixa hora. Degut a interferències 

telemàtiques hi ha certa dificultat per entendre’ns i finalment la Judit ho confirma per telèfon. 

Si hi ha algun canvi ens ho comunicarà. 

Rebuts de les colònies del curs passat: El director ens comenta com està aquest tema, a 

petició de l’Anna, mare de 4t. Ens comenta que ja han estat retornats a l’escola els rebuts de 

3er fins a 6è. I de P3 a 2on, encara no estan abonats, tot i que avui han dit que els retornaran. 

De moment l’escola esperarà a fer el comunicat a les famílies en el moment de tindre tots els 

rebuts retornats i tots els diners ingressats al compte de l’escola. I el més probable es que es 

retornin a les famílies, ja que es creu que serà el més pràctic. 

2a quota AMPA del curs 20-21: Es decideix no passar cap més quota durant aquest curs, el 

final de curs ja està molt avançat i la majoria creu que el millor és no passar-lo. De cara al curs 

vinent es decideix passar-ne dos com sempre. Ho acabarem de lligar a la primera reunió del 

curs 21-22. 

Carmanyoles AMPA any 2020: Tenim guardades a l’escola les 150 carmanyoles que es van fer 

des de l’AMPA el curs passat, negres amb el logotip, la presidenta Mireia Torres ens les 

ensenya. Resolem que seria una bona idea oferir-les a tothom que pagui l’AMPA el curs vinent, 

com a obsequi i reclam per captar més socis i engrandir la nostra associació que prou falta ens 

fa. Resta pendent decidir si en fem més o no, actualment hi ha uns 135 socis aproximadament, 

i si en calguessin mes ja les demanarem a fer. 

Tornant a la graduació de P2, la Laia Figueres, delegada del curs, fa un comentari i entra a 

debat. Ella comenta que ja que l’AMPA no pagarà el tradicional piscolabis de coca i xocolata 

durant la graduació de P2, si en detriment d’això es pot fer una aportació d’algun tipus a 

l’alumnat, com un regal individual o un de grupal. Hi ha un intens debat sobre aquest tema, 

votem i finalment es decideix de fer una donació de 75€ per comprar material per la classe. 

Sempre i quan no es faci finalment el berenar. O una cosa o l’altra.  

 

Si per algun cas hi ha canvis es faran sobre la marxa, sobretot pel que fa a les noves 

informacions que pugui fer el PROCICAT respecte de les graduacions i festes dins l’escola. El 

director ens mantindrà informats via la nostra presidenta i anirem fent els canvis que puguem 

sempre i quan ens ho permeti la Generalitat. 

Final de la reunió 20:24h 

 


