
ACTA REUNIÓ JUNTA EXTRAORDINÀRIA AMPA 29/10/20 

Lloc: Telemàtica


Hora: 20:30h


Assistents: Àngels Fabré, Jaume Miralpeix, Montse Casellas, Laura Funes, Núria López, 
Núria Plans, , Irene Cano, Raquel Arias


Punts a tractar:


1. Des de l’Ajuntament han donat resposta a la petició de l’AMPA de millorar l’espai 
del pati del Puntal. Diuen que es farà un hort urbà i un tros de gespa artificial sota 
la porxada.  
Des del Puntal també han fet propostes però aquestes no es poden dur a terme de 
moment per falta de pressupost i es deixaran per l’any 2021.


2. Sessions extraescolars; el govern de la Generalitat ha decretat avui 15 dies sense 
activitats extraescolars per lluitar contra la covid, per la qual cosa decidim recordar 
condicions ja aprovades a inici de curs si es donava aquesta possibilitat;


a. els dies que hagi un monitor de baixa per confinament, la sessió es farà de 
manera telemàtica (format videotrucada, video, exercicis que s’enviaran per 
correu electrònic…). En cas que un alumne estigui de baixa per 
confinament, també se li passarà el material necessari o videos per 
recuperar la sessió


b. donat el fet que avui s’hagi conegut la noticia que s’anul·len les 
extraescolars durant 15 dies, i que els monitors tenen preparat material per 
continuar-les de manera telemàtica, les quotes trimestrals es cobraran 
íntegrament a principis de desembre tal i com es tenia previst


c. si alguna familia no està d’acord a seguir les sessions de manera telemàtica 
i decideix donar-se de baixa d’alguna activitat, podrà fer-ho per correu 
electrònic (a extraescolars@pinediques.com), tenint en compte que haurà 
d’abonar la quota sencera de tot el trimestre


d. si al desembre queden places lliures en alguna extraescolar, s’oferirà a 
aquells alumnes que hagin quedat en llista d’espera al setembre i en segona 
opció s’ofertaran per la web per qui vulgui. Aquesta opció sempre ha existit 
en els darrers cursos


Es tanca la sessió a les 21:30.
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