
Acta de la reunió del dia 6 de setembre de 2017 

 

 

Estem reunides l’Anna Comas, Noelia Vivas, Cristina Viedma, Mª Carmen Hernández, Eva 

López i Jennifer Trujillo. 

 

Ordre del dia: 

 

1. Preparació del curs 

2. Extraescolars infantil 

3. Extraescolars primària 

4. Acollida 

5. Torn de paraula 

 

1. Preparació del curs: 

 

S’han d’imprimir perquè el primer dia es reparteixin a les families tota la documentació i/o 

informació següent: 

● Inscripcions del SAM i Extraescolars 

● FAQ (preguntes freqüents) sobre l’AMPA i reunió amb els pares el 15 de setembre 

● Solicitud de soci només als cursos de P3,P4 i P5 

● Comanda de samarretes 

 

Es posen d’acord l’Anna i la Jennifer per anar divendres a preparar-ho. 

 

2.  Extraescolars infantil*: 

 

Es procedeix a la votació per part de la Junta sent el resultat: 

Les següents activitats a cicle infantil (han de passar pel Consell Escolar): 

 

 
 

L’Eva ens explica que no s’ha pogut arribar a un acord entre BSchool i Diverjoc, llavors s’ha 

proposat que Diverjoc continuii amb l’anglès a primària i BSchool a infantil, la intenció és 

provar aquesta empresa i pel curs vinent implantar-la a primària també. Tot això s’explicarà 

als pares a la propera reunió del 15 de setembre. 

 

 

 

 

3.   Extraescolars primària*: 

 



Aquest curs les extraescolars de primària que s’ofereixen són: 

 

 
 

4.   Acollida*: 

 

Diverjoc aquest any puja preus perquè als preus del curs passat no els hi surt a compte. La 

Junta decideix per unanimitat que aquest servei és imprescindible per a les famílies i que 

s’ha de seguir ofertant.  

 

 
 

* Tots aquests preus són per als socis de l’AMPA, a aquests preus s’han d’incrementar 2€ 

als que no ho són. 

 

5.  Torn de paraula: 

 

La Cristina explica com es procedirà aquest curs les decisions preses per cada comissió, és 

a dir, cada comissió es reunirà de manera independent per gestionar les diferents propostes 

que, un cop decidides es presentarà a la Junta i aquesta votarà si es porta endavant o no. 

També proposa que un cop al trimestre la Junta es reuneixi de manera ordinària. 

 

La Mª Carmen ens informa que degut a qüestions personals deixa de ser membre de 

l’AMPA. 

 

I sense més a afegir es tanca la sessió a les 20.10h. 

 

Cristina Viedma   Anna Comas   Jennifer Trujillo 

 

 

 

Noelia Vivas    Eva López   Mª Carmen Hernández 

 

 


