ACTA DE REUNIÓ:
Dia: Dimarts 12 de gener de 2021
Hora: 20:30 a 21:45
Lloc: Videoconferència
Assistents:
Laura Solà, Montse Caselles, Marià Zapater, Àngels Fabré, Jaume Miralpeix, Núria
Lopez, Raquel Arisa, Maria Garcia-Talavera i Núria Plans.
Ordre del Dia
1. Representant al Consell Escolar: Acordem fer una crida a les famílies per
trobar una persona que pugui representar a l’AMPA. En cas de que no sur
ningú, la Laura Solà d’ofereix.
2. Fulls drets d’imatge i socis AMPA: Encara queden pendents de revisar i
puntejar alguns fulls rebuts. Es farà en breu.

3. Impagats: Encara consten uns 15 impagats (una vegada descartats els becats).
A aquestes famílies se’ls farà arribar una carta personalment reclamant el
deute.
La quan tat total dels becats ascendeix a uns 700€
4. Mejador: Segons sembla, hi ha hagut algun con icte entre alumnes a l’hora del
pa , ja que tenen molta estona de joc lliure i es creen situacions complicades.
La família de l’alumne afectat, sol·licita si es poden fer ac vitats més dirigides.
La Laura parlarà amb la Saray, però aquest any és complicat per la situació de la
pandèmia, no hi ha prou monitors per controlar joc dirigit. De totes maneres
faran el possible per trobar una solució. Per part de l’escola, també entenem
que ha de posar-hi de la seva part.
5. Extraescolars: Uns 2 o 3 monitors han enviat comentaris posi us de la primera
setmana d’extraescolars virtuals. En general però, no es veu la situació gaire
clara i es posa en dubte que les famílies es guin disposades a seguir les classes
virtuals si s’allarga.
S’enviarà a tots el monitors un missatge demanant que inten n contactar
personalment amb els alumnes o que hi hagi més feedback monitor-alumne.
Pel que fa als impagats, n’hi havia 4 i dos ja s’han cobrat. Es con nuarà
reclamant la resta i en cas de no cobrar haurem de veure si s’exclou l’alumne
de l’ac vitat.
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Es tanca la sessió a les 21:45h.

