
 

 

ACTA REUNIÓ AMPA DIA 19 DE GENER 2022 

La reunió comença a les 19’10 hores 

Els assistents a la reunió són: Mireia, Judith Jorge, Judit Romero, Germana Aura Maria, 

Germana Susana, Sònia Ortega, Edurne, Isa Pallares, Julia, Ana Alonso, Vanesa Kan, i 

Tonyi. 

 

La resta de membres d’AMPA queden excusats. 

 

• Aprovació de l’acta anterior. 

 

• Quota AMPA. Es comenta que ja s’ha fet el recompte dels ingressos de la primera quota 

d’AMPA, s’han girat 118 rebuts, amb un total de 1652€, es comenta que s’han tornat 11 

rebuts. Encara queda per cobrar quota per finestreta. 

 

• Loteria de Nadal. Aquest any s’ha venut un total de loteria de 30 talonaris.  

• Informen que a dia d’avui l’import total al compte de l’AMPA es de 4.417’29€. 

• Marató. L’import total recollit ha estar de 211’93€ 

• Comissió de carnestoltes. El carnestoltes és el proper 26 de febrer. Aquest any la 

disfressa serà de EGIPCIS. Es comenta que el proper diumenge 30 de gener comencen 

amb la confecció de la carrossa. I el tema de disfresses està en marxa…. S’han d’acabar 

de concretar complements…..Es comenta que no hi haurà  entrepans ni entrega de 

premis a Cal Font, pel tema COVID. Es comenta que una vegada finalitzada la rua, anar 

al pavelló de l’escola i fer alguna cosa de menjar tots junts… les comparses acaben a la 

Rambla Sant Isidre. 

• Aportació AMPA-escola, la Judith comenta que el Victor anirà a l’escola a revisar les 

partes i el pare de la Isa pintarà les parets, se li haurà de subministrar el material i 

pintura…. La Mireia demana que es comenci a moure el tema. 

• Es comenta que hi han penjades les Assemblees. La popera reunió es convoca per el 

proper 23 de febrer. Es convocarà Assemblea i a continuació reunió d’AMPA. Queda 

pendent l’hora de la convocatòria de les reunions. 

 

• Portes obertes. Ens diu la Germana Aura Maria,  que divendres 28/01, sortirà anunciat 

les portes obertes. Serà el proper 19 de febrer, ens comenta que pel motiu de la 

pandèmia es donaran hores per poder anar a visitar l’escola. Ens comenta el 27/01 



 

 

tenen una reunió i els informaran de tot. De moment noms tenen present que les 

famílies interessades, podran venir a visitar l’escola amb cita prèvia. 

• La Germana Aura Maria ens comenta que hi ha una bona previsió d’alumnes de cara al 

curs vinent. 

• Ens comunica que ara mateix al centre hi han 41 alumnes positius i 9 professors/es. 

• Els delegats, no tenen res a dir 

• La reunió finalitza a les 19,45. 

 


