
El passat dilluns dia 9 de novembre de 2020 es va dur a terme la reunió de la Junta de l’AMPA de 

l’escola, en el que es van tractar els temes que seguidament us adjuntem a mode de breu resum: 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Renovació càrrecs de la Junta. 
 

Junta proposada i aprovada per unanimitat: 
 

Presidenta: Laura Calavera Alvarez 

Vicepresidenta: Meridiana Rodriguez Picchi  

Secretària: Maria Isabel Gavilan Ramos 

Tresorera: M. Ester Perales Ramírez 

Vocal: Leticia da Silva Azevedo 

Vocal: Daniel Zapata Burgueño 
 

3. Varis, precs i preguntes. 
 

* Menjador escolar: es comenta el retard en les beques d’aquest any, número de usuaris 60/70 i de 

moment sense incidències.   
 

* Situació de Covid19. Es comenta: 

- pla organització de l’Escola Cèlia Artiga per a aquest curs. 

- organització d’entrades i sortides esglaonades,  

pla organització activitats extraescolars. Es presenta a Reus, esport i lleure, explicant dies, 

hores, neteja, distanciament, ús de la mascareta,.... és a dir, totes les mesures contra el COVID-

19 que marca el Departament de Salut i el Departament d’Educació. 

- neteja extraescolars sense problemes,  

- neteja del polilleuger a càrrec de Reus, esport i lleure,  

- cotxes mal aparcats i presència protecció civil en les entrades i sortides dels alumnes. 
 

* Polilleuger: 

- Utilització del polilleuger en horari escolar fins a les 17:30h,  

- no es pot menjar res dintre,  

- s’ha d’entrar amb sabates esportives,  

- s’han de netejar les bambes abans d’entrar a la pista,  

- no es pot fer ús de la pista en horari de pati ni de menjador,  

- si es poden realitzar les extraescolars. El grup d’extraescolars es considera grup estable 

constant.,  
 

* Es fa repàs dels comptes de l’Ampa, i després de fer pagament dels portàtils adquirits es proposa fer 

aportació per compra de material esportiu. 
 

* S’ha de fer l’actualització de registre d’entitats a l’Ajuntament. 
 

* Jornada intensiva: en reunió amb el regidor va comentar que no depèn d’ells sinó del Departament 

d’Educació. 
 

* Es demanen propostes per fer recaptació per tal de poder fer alguna activitat o treball manual, per 

tal de què 6é tingui alguna sortida o festa a final de curs. 
 

* S’acorda que no es farà reunió d’assemblea d’AMPA. S’enviarà a les famílies el resum de l’acta de la 

Junta. 

 


