
 

 

Data de la reunió: 12 de gener de 2021 

Lloc: Per videoconferència mitjançant Google Meet 

Assistents: Jordi Belmonte, Joan Sanz, Silvia Sanchez, Montse Miró, Irene Casals 

 

Comencem la reunió a les 19:00h. amb l’ordre del dia següent: 

1 – Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

2 – Informacions diverses. 

3 – Torn obert de paraules. 

 

Punt 1: 

Conforme l’ordre del dia s’aprova l’acta de la darrera Assemblea. 

 

Punt 2: 

AmpaSoft: S’acorda no renovar la llicència de la plataforma AmpaSoft. Els motius són que no s'està 
usant i amb l’externalització de la socialització a Assaice s’ha reduït molt els moviments i 
cobraments des de l’Ampa. 

 

Socialització: Aquest any l’Aba no es podrá dedicar gaire a la comissió de socialització; la Sílvia 
assumirà les seves tasques. 

Les properes tasques de socialització son: 

- Gestionar l'intercanvi dels llibres de les optatives entre els alumnes dels 2 grups del curs de 
3r, que será durant el febrer. 

- Consultar a l’escola quin seran els llibres del curs que ve. 
- Revisar un descuadre en els llibres venuts; falten llibres en stock que es van comprar, però 

no s’han venut. 
- Revisar les quotes per l’any que ve ja que aquest any ha hagut mes costos dels previstos per: 

- Famílies que marxen però que Assaice cobra la gestió de repartir i generar el lot. 
- Costos addicionals d’Assaice per material 
- Costos per pagament per targeta. 
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Menjador: Falta persones per la comissió de menjador. S’acorda per una crida per xarxes. Es 
comenten els següents problemes: 

- Alumnes que s’obliden i marxen a casa. Implica cost adicional de les monitores. Es proposa 
notificar l’absència per ClickEdu.  

- Conflicte entre les monitores i l’empresa DeLleure per la feina extra. 

Resta pendent preparar el justificant d’alumnes que reben la beca menjador. 

 

Extraescolars: Han hagut peticions d’informació de extraescolars. S’obrirà el formulari de 
extraescolars. Però será difícil iniciar cap activitat per les restriccions Covid. 

 

Portes obertes: Es preveu que la preinscripció sigui a mitjans d'abril, per tant les portes obertes 
seran a finals febrer o inici març. Irene actualitzarà els tríptics. Resta pendent saber si serà 
presencial o telematic. 

 

Erasmus Plus: Es comenta que l’escola ha rebut un pressupost pel projecte Erasmus Plus. Desde 
l’Ampa es farà un seguiment per si es pot ajudar o col·laborar. 

 

Canvi d’estatuts: S’acorda revisar els estatuts per detectar mancances i si val la pena iniciar el 
tràmit. El primer canvi seria canviar el nom a AFA. S’acorda canviar la correspondència i 
comunicació per indicar AFA, tot i que legament l’entitat encara sera APA. 

 

Certificat digital: En Joan (secretari) demanarà el certificat digital per a l’AMPA. 

 

Es finalitza la reunió i es convoca la següent reunió al dimarts 9 de febrer de 2021 a les 19:00. 
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