
ACTES REUNIONS CURS 21-22

ASSISTENTS: Xisca…. Presidenta
Cristina Simón Serra (4rt EI)
Cristina Serra Terrasa (5è EI)
M. Victòria Campoy Cruz (6è EI)
Irene Lozano Vallejo (1r EP i
Tresorera)
Marta Llompart Corbera (1r EP)
Sebastià Roig Pieras (2n EP)

Marc Tur (4rt EP)
Antònia Salvà Ramis (4rt EP)
Sara Aparicio Martínez (5è EP)
Elisenda Rosell Palou (6è EP)
Mar de la Loma Darder (1r ESO)
Miriam Vaquer Arjonilla (2n ESO)
Dione Butler (2n ESO)
Toni….?
Lluís Mas (3r ESO)
Margalida Marí (3r ESO)
Catalina Simó Antich (4rt ESO)
Carme Ronda Periago (Directora)

DATA: 5 d’octubre, 2021

ORDRE DEL DIA: Constitució de la nova AMIPA
pel curs 2021-2022

Xisca…. anuncia la seva sortida i la de l’antic secretari,
pel que s’han de nomenar noves presidenta i
secretaria.
Carme Ronda recorda que enguany s’han renovat la
direcció i el consell rector de l’escola i que també ha
de sortir una mare, o pare, representant de l’AMIPA
per al Consell Escolar.
Així, Mar de la Loma esdevé Presidenta, Margalida
Marí Secretària i Sara Aparicio Representant al
Consell.
Falten representants de 3r EP i Catalina Simó explica
que segurament es renovarà el representant de 4rt
per a la propera sessió.
Lluís Mas, Toni… i Xisca… durant la sessió
s’acomiaden.
A pesar del renou del pati, les reunions es faran a
l’Aula Gran, i mentre sigui possible, de forma
presencial.

Revisió Comissions, projectes i
tasques

FESTES: Marta Llompart, Cristina Simón i Cristina
Serra, encara que enguany serà complicat, només es
poden fer internament i per grup bimbolla.
FORMACIÓ: Marc Tur i Antònia Salvà.
CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ: Elisenda Rosell.
La comissió de convivència de l’escola fa molta feina
entorn aquest tema, així treballaran en paral·lel.
PROJECTE RECOLLIDA D’ALIMENTS: Cristina
Simón. Donat l’èxit, es farà igual que al curs passat:



per setmanes i grups, si cal, trimestralment.
CONTACTE AMB LA FAPA: Irene Lozano i Elisenda
Rosell. Hi haurà un punt fix a l’ordre del dia per
informacions de la FAPA.
Irene Lozano  comenta que és important estar
pendents de continuar la feina que es va fer el curs
passat en la línia d’ENTORNS ESCOLARS
SALUDABLES, concretament en l’acció que es va
demanar a l’Ajuntament per la millora del Carrer
Hondures (pas de vianants i acera). Lluís Mas diu que
li consta que l’Ajuntament ho té present.
A més s’han de recuperar el DRIVE i grup de MAIL.
Carme Ronda l’actualitzarà.
Mar de la Loma Farà grup de Whatsapp.
Sara recorda que històricament l’AMIPA subvenciona
el club de Handbol i els viatges dels nins que tenen
problemes econòmics. Enguany s’han programat
viatges a varis grups. Miriam es posarà en contacte
amb el club per saber què necessiten.
Irene recordarà a Toñi el pagament de la quota per
poder millorar l’estat de comptes aviat.

INFORMACIONS
VÀRIES

Carme Ronda com a nova directora
informa de la disponibilitat

Els dijous i divendres de 8 a 14 hores és el seu horari
exclusiu de direcció. La seva intenció és de total
conciliació i facilitació amb l’AMIPA. Farà
d'intermediaria amb l’escola i donarà resposta a totes
les peticions d’una sessió a l’altre.

Elisenda informa de subvencions per
condicions  familiars publicades al
punt 4 de la instrucció de gestió i
funcionament de centres

Carme Ronda cercarà la instrucció i, si cal, informarà
de forma immediata

PETICIONS Irene Lozano: armariet per a la
documentació de l’AMIPA

Activitat d’estudi als migdies Va començar ahir, s’han apuntat des de les tutories.

Extraescolars:
-Possibilitat de fer-ne al migdia
(anglès i psicomotricitat).
-Desdoblar grups, dies i activitats

La normativa diu que els nins han de tenir mínim 2
hores entre activitats, això no ho fa possible.
Psicomotricitat també depèn dels protocols COVID
(el material ha d’estar en quarantena i això ja limita
l’activitat de la jornada escolar.)
Per noves propostes ens hem de posar en contacte
amb el coordinador (Borja Darder)

Patis: mascareta, material extern per
jugar...

Fins al desembre no hi haurà noves intruccions. De
moment s’ha de seguir igual.

Menjador i berenars:
berenars al primer cicle
Iogurs sense sucre
pa moreno als berenars

Carme Ronda traslladarà les peticions i s’estudiaran.
Els panets al primer cicle no es podran vendre, a
banda del protocol covid que ho complica i que
implica un grau d’autonomia que els petits encara no
tenen, el primer cicle dina molt prest.



ACTES REUNIONS CURS 21-22

RESUM:

5 d’octubre, 2021
Reprenem l’activitat de l’AMIPA amb els següents components:
Cristina Simón (4rt EI)
Cristina Serra (5è EI)
M. Victòria Campoy (6è EI)
Irene Lozano (1r EP i Tresorera)
Marta Llompart Corbera (1r EP)
Sebastià Roig (2n EP)
Marc Tur (4rt EP)
Antònia Salvà (4rt EP)
Sara Aparicio (5è EP)
Elisenda Rosell (6è EP)
Mar de la Loma (1r ESO i Presidenta)
Miriam Vaquer (2n ESO)
Dione Butler (2n ESO)
Margalida Marí (3r ESO, Secretària)
Catalina Simó (4rt ESO) i na Carme Ronda, que ens recorda que enguany s’han renovat la direcció i el consell rector de
l’escola pel que s’ha de nomenar una mare, o pare, representant de l’AMIPA per al Consell Escolar.
Serà na Sara Aparicio.
Entre moltes bones  intencions, les tasques més destacables que se volen dur a terme enguany, a pesar de les encara

restriccions per la pandèmia, són:

FESTES (de moment,  manera interna i per grup bimbolla), FORMACIÓ, CONVIVÈNCIA I COEDUCACIÓ (en

paral·lel a la comissió de convivència de l’escola), continuar amb el PROJECTE RECOLLIDA D’ALIMENTS, donat

l’èxit, es farà igual que al curs passat, per setmanes i grups, si cal, trimestralment. CONTACTE AMB LA FAPA de

forma constant, per informacions, projectes comuns… i s’intentarà continuar la feina que es va fer el curs passat

per la millora del Carrer Hondures (pas de vianants i acera).

Com sempre, L’AMIPA subvenciona al club de Handbol, intenta resoldre possibles mancances, i millores per a

l’escola dintre de les possibilitats.

Relatiu a les peticions de les famílies, el representant de cada grup pot estendre la informació de les sorgides al

seu grup, però bàsicament tot passa per seguir tenint una mica de paciència ja que l’activitat de l’escola encara

està molt marcada pels protocols COVID pel que no poden oblidar-se de mascaretes ni portar materials de joc als

patis, l’oferta de activitats extraescolars també està limitada pel mateix fet, i les peticions relatives al menjador

s’estudiaran i s’ens donaran resposta aviat.

Ja sabeu que hi haurà reunió cada mes, anau pensant i el vostre representant apuntarà propostes i peticions per a

la propera Salut i bon curs per tots!


