
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL DIA 10/11/2021 
 
La hora d’inici de la reunió va ser a les 20:10 
Fins que no es digui el contrari les reunions es faran online. 

1- Aprovem l’ACTA  anterior. 
2-La Mireia ens passa la llista dels delegats, els quals són els següents: 

P-0 ISABEL PALLARÈS 
P-1 ANNA CABRERA 
P-2 LIDIA BERROCAL 
P-3 LAIA FIGUERE 
P-4 JUDIT ROMERO 
P-5 NURIA CORCELLES 
       JULIA AFANADOR 
       EDURNE FERNANDEZ  
1er MONTSE ESTAPÉ 
2on MONICA BERNADÍ 
3er ESTHER ROMERO 
4rt ANNA ROMEU 
5è  MAEWA JIMENEZ 
      ANA BELEN ALONSO 
6è VANESA EXPÓSITO 
VOCALS : Sònia Ortega, Oriol Torra 
Presidenta: Mireia Torres 
Secretària : Tonyi León 
Vicepresidenta : Judith Jorge 
Tresorera : Imma Ubals 
 

3-VALORACIÓ DE LA CURSA. 
Van participar 65 alumnes, que són les carmanyoles que es van entregar als alumnes 
que van fer la cursa. 

4-QUOTES AMPA. 
Es decideix per majoria passar la primera quota del curs 2021/22 a principis de 
desembre amb l’import corresponent de 14€. 

5- LOTERIA 
El termini màxim de retornar els talonaris és el divendres 10/12/2021, es comenta  que 
cada delegat informi la seva classe. 

6-MARATO TV3. 
Es comenta de fer alguna cosa, com s’ha anat fent anys enrere, mirem de buscar 
idees, per fer fora de l’escola, ja que encara no es pot fer res dintre. També proposen 
fer una panera. S’ha d’acabar de decidir que es fa, la qüestió és buscar alternatives el 
més aviat possible per poder recaptar diners i tenir temps per preparar-ho. 
Es proposa fer la fira SOLIDÀRIA el dilluns 29/11. 
Es comenta que l’últim, dia del trimestre és el 22/12/2022. 

7-CARNESTOLTES 2022. 
Ens comenten que aquest proper any hi haurà carnestoltes. Des de l’Ajuntament s’ha 
rebut la confirmació de que la fesa de Carnestoltes està programada pel 26 de febrer 
de 2022. 
La comissió presenta la proposta. La Judith comenta unes de les propostes  que estan 
començant a treballar, estan acabant de decidir, han de fer diferents proves. Estan 
acabant de decidir entre: GLOBOS O MOLINETS DE VENT o EGIPCIS. 
La Mireia diu que s’hauria d’anar preparant el papers per saber quanta gent serà. 
l’Anna comenta que el seu home podrà donar un cop de mà i el cunyat de la Mireia 
també. Aviat faran la circular. Demanen un racó del pavelló 
per guardar les disfresses en un moment donat. 



8-La Germana Aura Maria, demana arreglar el rocòdrom i pintar les parets que 
estan molt deteriorades. Demana pintar amb un color clar perquè els nens/es puguin 
decorar. 
La Isa Pallarès comenta que el seu pare estaria disponible per pintar, sempre i quan 
 li posessin la pintura i material necessari. 
També s’hauria d’arreglar el rocòdrom. El Victor s’ofereix a fer el pressupost. 
D’aquesta manera quedaria arreglat el tema pintura i rocòdrom. 
 

9-RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR 
Aquest any toca renovar mestres de primària i pares, sortirien l’Oriol, l’Anna. 
La Judith de moment queda renovada com a representant de l’AMPA al Consell 
Escolar. 

10-  FESTIVAL DE NADAL 
El festival de Nadal es fará el 17 de desembre a les 19 hores a a l’ATENEU. 
En breu rebrem la informació oportuna del vestuari. 
El 21 de desembre faran el festival els més menuts els de la LLAR D’INFANTS. 

11- L’Anna Solà, comenta que les activitats d’esports, al que es refereix als jocs 
escolars no s’han apuntat pel que demana que l’Hèctor els mantingui informats i els hi 
expliqui. 
La Mireia també comenta que normalment els delegats fan un resum de la reunió i ho 
passan cadascú a la seva classe. 

12-TEMA FESTES 
Anirem fen segons ens deixin. 
La directora comenta, que fins la present no han hagut confinaments a l’escola, una 
noticia molt positiva. 
 
La reunió finalitza a les 20:55 hores. 
 


