Dia: 08/06/2021
Hora: 20:30h
Format: Presencial
Assistents: Àngel Fabré, Núria López, Carina, Maria Garcia, Montse Caselles, Jaume Miralpeix,
Laura Solà i Marià Zapater.

1. Elecció representant Consell Escolar:
S’acorda nomenar la Carina com a representant de l’AFA al Consell Escolar a par r del curs
2021-22.
2. Menjador:
La representant d’Educació infan l a la comissió menjador serà la Raquel Arias.
No hi ha cap altre tema rellevant per comentar.

3. Pàgina web:
S’està quedant obsoleta i s’hauran de fer canvis d’algun pus. S’ha de parlar amb la comissió
corresponent per tal de trobar solucions.
4. Mitges hores:
Es decideix que es man ndrà el preu d’aquests darrers anys a 20€
5. Quota llibres:
Encara està pendent de decidir, en Marià ho con rmarà a la propera reunió.
6. Bancs:
Només es treballarà amb el BBVA, quan nguem rma digital donarem de baixa el compte de
Caixabank.
7. Festa de la primavera:
Aquest any, degut a les previsions meteorològiques es va haver de cancel·lar la caminada que
hi havia prevista en subs tució de la Festa de la Primavera. Es valora la possibilitat de que a
nals de setembre es organitzar la caminada.
8. Jornada intensiva:
Tenim valoracions molt posi ves de moment i no hi ha hagut cap incidència destacable.
9. Projecte Pa :
De moment queda aturat a l’espera de l’aprovació per part de l’empresa que l’ha d’homologar.
10. Formularis:
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Estan tots penjats al Drive de l’AMPA, no es poden penjar als personals.
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REUNIÓ JUNTA AMPA LES PINEDIQUES

11. Reunió amb l’Equip direc u:
Fer com a mínim una reunió al trimestre. Els cursos de 6è i P5, de cara al curs que ve, s’hauria
de crear una comissió de festa de nal de curs.
12. Bus a peu:
El pròxim curs seguirà fent-se, l’Ajuntament ens segueix pagant 2 monitors. Amb l’enquesta a
les famílies han sor t voluntaris.
Es vol obrir una ruta a infan l, es faran petos, hi ha empreses interessades en anunciar-s’hi.

13. Altres:
En breu es passarà una enquesta a les famílies perquè valorin la tasca de l’AMPA.
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Es dona per nalitzada la reunió a les 21:45h

