
 
ACTA ASSEMBLEA AMPA 30.05.2022  

Es dona la benvinguda i l’inici a l’assemblea de l’AMPA el dilluns 30 de maig de 2022 a les 

16.45h. 

Es presenta l’ordre del dia: 

1- Presentació nova junta. 

2- Comissions de treball de l’AMPA: membres actuals, reforç i relleu. 

3- Festa fi de curs 2022. 

4- Altres temes que es vulguin tractar. 

 

1. Presentació de la nova junta. 

Es presenten els membres de la nova junta, que van ser escollits a la última assemblea del 

passat 19 de maig del 2022. 

 

2. Comissions de treball de l’AMPA. 

Es fa un resum de les principals comissions que hi ha actualment a l’AMPA. S’explica com 

s’organitzen i les seves funcions, i es demanen voluntaris per formar part de les comissions que 

estan buides o necessiten reforç. Es fa èmfasi en la importància que les comissions estiguin 

formades per un nombre suficient de gent per no sobrecarregar de feina ningú, així com poder 

representar més interessos. 

D’entre els assistents, es presenten voluntaris per la majoria de comissions, de manera que al 

final de la reunió les comissions i els projectes de treball queden formats de la següent 

manera: 

Comissió de menjador: 

- Maria Codina (mare de 1r) 

- Ramon Servitja (pare de P4) 

- Ana Quintano (mare de P5) 

- Marina Torrent (mare de P5) 

Comissió d’extraescolars: 

- Eva Callol (mare de 2n) 

- Mabel Sánchez (mare de P5) 

- Anna Pons (mare de 2n i 4rt) 

- Jordi Casanovas (pare de 2n) 

Comissió de festes: 

- Emma Ruiz (mare de P5) 

- Mouly Molist (mare de P5) 

- Elisabet Bou (mare de 5è i de P5) 

- Gemma Esteve (mare de P5) 

Comissió de casals (i acollida): 



 
- Eva Gòmez (mare de 1r) 

Comissió de comunicació: 

- Cristina Guerrero (mare de P5) 

Escola de famílies: 

- Montse Sitjas (mare de 4rt) 

- Fanny Estela (mare de 4rt i de 1r) 

- Mercè Martí (mare de 4rt i de P5) 

Sortides: 

- Tomàs Brea (pare de 4rt i de P5) 

Comissió de convivència: 

- Juan Hernández (pare de 5è i de P3) 

- Paula Comalada (mare de P3) 

- Ma Àngels Rodríguez (mare de 1r) 

Projecte de l’hort: 

- Damià Curós (pare de 6è i de 4rt) 

S’actualitzarà la composició de les comissions a la pàgina web l’AMPA. 

 

3. Festa de final de curs 2022. 

La majoria d’assistents a la reunió s’ofereixen per donar un cop de mà per reforçar la Comissió 

de festes que s’acaba de crear, i que assumeix l’encàrrec de l’organització de la festa de final 

de curs 2021-22. 

3.1. Data 

S’explica que es sol realitzar l’últim divendres lectiu per tradició, que aquest any seria el dia 17 

de juny, però que es pot adaptar la data en funció de la disponibilitat de la gent. Es revisen els 

dies disponibles i s’acorda per unanimitat celebrar-la el dia 22 de juny de 2022, últim dia 

d’escola.  

Com que l’endemà de la festa serà un dia laborable, s’intentarà avançar els horaris per tal 

d’acabar més aviat que altres anys. La Silvia (mare de P3 i de P5), l’Elena (mare de P5) i l’Emma 

(mare de P5) comenten que tenen disponibilitat per anar a recollir el que calgui el dia següent 

a la festa. La Mei (mare de 2n i de 4rt) confirma que el dia 23 comença el casal de Sant Joan a 

l’escola, i que per tant s’haurà de deixar el màxim de recollit possible el dia abans. 

3.2. Sopar 

Es debaten diferents opcions: càtering extern, grup de cuiners/cuineres format per 

pares/mares de l’escola o que cadascú porti el seu sopar.  



 
Com que el temps per organitzar tota la festa és molt just, i es vol intentar que el màxim de 

famílies puguin participar a la festa, finalment es decideix per unanimitat que cadascú es porti 

el seu sopar, així com els propis coberts, plats i gots. 

L’Eli i en Juan comenten que la classe de 5è està mirant d’organitzar la barra de begudes per 

recollir diners pel viatge de final de curs, que donaria servei durant tota l’estona que duri la 

festa. Confirmaran si ho poden assumir.  

3.3. Activitats 

La Fanny comenta que han mirat diferents propostes amb en David, per fer un concert després 

del sopar. Passaran els contactes a la comissió de festes perquè ho puguin gestionar. 

En Juan comenta el que es va fer a la última festa de l’escola del 2019, i els horaris. En surt la 

idea de contactar també amb els Diables de l’Onyar per dinamitzar l’estoneta abans del sopar. 

L’Eva comenta que els grups de Kung Fu i de Zumba d’extraescolars volen fer una exhibició el 

dia de l’escola. 

Es proposa fer una festa de l’escuma, però finalment es descarta perquè no es pot separar 

l’espai del sopar de l’espai de la festa de l’escuma, i es creu que serà complicat de gestionar. 

3.4. Comunicació a les famílies 

La junta confirmarà a l’equip directiu de l’escola la data escollida.  

En Juan proposa passar una enquesta a les famílies per tenir una estimació de l’assistència. La 

Junta comenta que farà un missatge informatiu a les famílies perquè es reservin la data, i hi 

afegirà aquesta enquesta. L’enquesta s’enviarà per whatsapp a través del grup de Delegats, 

per facilitar el recull de respostes. 

Per altra banda, també s’acorda per unanimitat que es farà pagar una entrada simbòlica el dia 

de la festa per tal de sufragar la despesa, la Junta fixarà aquest preu. 

 

Sense més intervencions, la reunió es dona per finalitzada. 

 

  


