
 

 

Junta AMPA 25 de febrer del 2021, a 

les 18:30 hores. 

Assistents: Noemi, Sandra Sanchez, Esther Jiménez, Esther Nieto, Dirk 

Espinoza, Marta Gil, Míriam Goñi. 

-Lectura i aprovació de l’acta de la junta 28 de gener. S’aprova. 

-Extraescolars.  Les extraescolars de matemàtiques i química per a 

batxillerat han passat a ser presencials, ja que els grups són estables. S’han 

apuntat 13 alumnes més.  

-Hort escolar. Es començarà a treballar amb els alumnes de 1r d’ESO. 

-Enllaços a la web. Han enviat un correu d’una coach en adolescència i 

família. És un servei gratuït. Nosaltres li diem els temes que ens interessen 

i ella fa els vídeos perquè els podem penjar. Esther  preguntarà pels grups 

de WhatsApp quins temes  interessen  més, a través dels grups de delegats 

i enviarà les propostes. 

-Tríptic comerços. Esther Nieto s’ofereix a fer el document dels comerços 

col·laboradors, per a enviar a les famílies i penjar la informació a la web. 

-Jornada de portes obertes. Sandra i Esther Nieto compareixeran a la 

sessió de les 10:00 hores i Dirk Espinoza a la sessió de les 12:00 hores. 

-Pla de xoc i pla d’acompanyament. Esther ha parlat amb algun centre i 

sembla que aquest pla no els amoïna molt. Tenen pocs casos. 

-Valoració xerrada. La valoració ha estat positiva. S’acorda fer una altra en 

aquest segon trimestre, per acabar de parlar temes que van quedar 

pendents. Esther concretarà un dia amb la ponent. 

-Torn obert de paraules. 

.Es proposa fer partícips a les famílies en l’elaboració de propostes de 

participació de les famílies al centre a través de la comissió de convivència 

formada per dues mares. Esther preguntarà als grups qui vol participar. 

.Sandra transmet informacions del consell escolar (balanç i pressupostos, 

qualitat enquestes del centre,...) 



.Al consell escolar Paqui Martín Almendros (representant de famílies), va 

comentar que la quota de l’AMPA hauria d’estar alineada amb la de l’institut. 

S’acorda que la quota familiar de l’AMPA per al curs 2021/2022 serà de 

50€ (incloent la taquilla de tots els membres de la família) 

 

 

 

 

 

Barcelona, 22 de febrer de 2021 

Marta Gil Sandra Sanchez


