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No disposem de pressupostos per les propostes ni el disponible d’aquest any. Tot i 
això, observem que la prioritat d’aquest any és invertir una part important de 
l’estalvi acumulat per a una inversió gran en un projecte de millora del pati i de les 
instal·lacions de l’escola. La intenció de tirar endavant aquest projecte tot 
aprofitant l’important estalvi de què disposa l’AMPA ha estat comentada amb la 
Montse Julià, que ha mostrat molt interès en la proposta. Recentment, ens ha 
comunicat que els mestres han designat una comissió i que ja tenen algunes 
propostes.  La idea és que el projecte tiri endavant amb la implicació dels mestres, 
les famílies i els nens.  

La Tània farà una previsió d’ingressos i de despeses per aquest any per poder 
prendre la decisió de quants diners es destinaran a aquest projecte. Farà una 
proposta per valorar-la per correu electrònic i, aprofitant aquest missatge, es 
demanaran voluntaris per la constitució d’una “comissió de pati”. Aquesta comissió 
farà una crida via Whatsapp per la incorporació de nous voluntaris entre les 
famílies. La comissió dinamitzarà la participació de les famílies en aquest projecte 
en coordinació amb la comissió ja constituïda per part dels mestres.  

Es destinaran uns 1.000€ a la compra dels llibres al Racó del Llibre i al material de 
gimnàs sol·licitat per l’escola. També s’aprova tirar endavant l’estudi per a la 
millora de l’acústica del menjador. La resta de demandes fetes per l’escola (llum 
teatral i projectes pel pati) s’integraran al projecte del pati. La Marta preguntarà al 
Racó del Llibre sobre el llistat de llibres a adquirir. Es demanarà al Jaume que 
pregunti al Jordi què es necessita concretament pel gimnàs. L’Ismael enviarà un 
mail amb l’acta informant a la resta de la Junta dels acords presos i sol·licitant 
voluntaris per la “comissió de pati”.   

 

  

 

 

 



 

 


