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Acta de la reunió de junta del dia 14 d’abril de 2016

Assistents: Marina Jiménez del Barco (presidenta),  Noemí Rofes (vicepresidenta),
Silvia  Ruiz  (secretària),  Aurori  Camacho,  Mireia  Lorente, Sandra  Sánchez,   Maite
Serracarbasa.

Comença la reunió de Junta seguint l’ordre del dia:

1.Zumbampa.
Finalment no es fa per incompatibilitat entre els dies disponibles de la gent implicada.
Es decideix fer-ho l’any vinent. 

2. Festa final de curs.
Es repartiran els pares de 5è entre els tallers i després es farà crida a altres pares per
reforçar, aquesta crida en un principi es farà per whatsApp. Ja està tot el material
demanat.

3. Sant Jordi.
Es reparteixen els membres de la junta perquè hi hagi un representant a cada grup de
les lectures de St. Jordi.

4.Baixa Gemma G.
La Gemma Gómez ens notifica la seva baixa de la junta.

 
5. Reunió amb IES.
Es farà el 5 de maig a les 11h.

6. Taps
Hi ha problemes d’espai. El Munné ens deixa saques per acumular els taps i finalment
es decideix guardar-los al taller d’un pare.

1

http://www.ampaescolapublica.moia.cat/


Des de l’IES agafaran els taps per fer un mural,  i  acabada l’activitat  els tornaran
juntament amb més taps que han recollit. 
També es decideix que s’anirà un dia a l’IES a explicar als alumnes el projecte dels
taps.

7. Xerrada diputació.
S’han decidit tres dies per fer la xerrada, els dies més votats són el 25, el 26 i el 31 de
maig.

8. Camins escolars.
Des de Diputació han concedit a l’Ajuntament uns diners per camins escolars (marcar
i habilitar els camins per on passa la canalla per anar a escola). Es faran reunions per
parlar-ne.

9. Precs i preguntes.
- Es demana com es que la trobada gegantera es fa un dia 15 de maig (dia entre
festes amb pont). És l’únic dia que la colla gegantera de Moià tenia disponible. 

  
Moià, a 14 d’abril de 2016. Signen l’acta

Marina Jiménez del Barco Silvia Ruiz
Presidenta Secretària 
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