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ACTA DE REUNIÓ ORDINÀRIA  
11 de maig de 2020 
 
Assistents:   
 
Jose Rocha- President  
Marta Vergés- Vicepresidenta  
Cristina López – Vocal 
Neus Ruiz- Vocal  
Eva Serra- Vocal  
Briseida Soler -  Vocal 
Verònica Platas- Secretària 
 Carmen Martín- Vocal 
Marta Latorre- Vocal 
 
 
Anna Pruneda – directora de l’escola 
 
S’excusen: Jordi Alférez – Vocal 
 
 

 Amb el següent ordre del dia: 

1- Informació i definició canal de difusió quotes 2019-2020. 
2- Enfocament nou 2020-2021 
3- Estat situació casal d’estiu 2020. 
4- Extraescolars curs 2020-2021 
5- Recollida material escola. 
6- Preinscripcions 2020-2021 

 

1. Informació i definició canal de difusió quotes 2019-2020. 
Es determina que es farà arribar el següent escrit a totes les famílies via delegats: 
 
Benvolgudes famílies, 
Desitgem que estigueu totes bé. 
Amb aquest missatge us volem informar que reunida la junta directiva de l’AMPA, i analitzant el 
context actual d’excepcionalitat, on no s’han realitzat la majoria d’activitats previstes dins del pla 
anual de l’Associació, s’ha acordat no carregar la quota corresponent al curs 2019-2020.  
Quedem a la vostra disposició 
Junta Directiva- AMPA Escola Betúlia 
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2. Enfocament nou curs 2020-2021 
Es parla amb la Direcció de l’escola per saber quin és l’escenari pel nou curs 2020-2021. 
Se’ns informa que no tenen informació oficial des del Departament d’Ensenyament. Però estan 
treballant amb els diferents escenaris que s’estan plantejant a través dels mitjans de comuni-
cació. 
També s’estan valorant diferents solucions editorials i tecnològiques per tal de tenir cobertes la 
majoria d’escenaris possibles en format online i presencial. 

3. Estat situació casal d’estiu 2020. 
L’Escola ens informa que  s’està parlant amb els proveïdors habituals per saber quin és l’estat 
de situació. Quan hi hagi informació aclaridora sobre el tema se’ns farà arribar.  

 

4. Extraescolars curs 2020-2021 
El 13 de maig es tindrà una reunió amb els proveïdors de les activitats extraescolars, per tal de 
definir el catàleg pel nou curs. 
Es proposa incorporar alguna activitat de tarda pels infants d’Educació Preescolar.  
 
 

5. Recollida material escola. 
L’Escola ens informa que per normativa del Departament d’Ensenyament no és possible donar 
accés a l’escola (més enllà de la tramitació de les preinscripcions) 
L’Escola està elaborant un inventari, per tal de recollir tot el material existent del curs actual i 
no haver de comprar-ne de nou pel curs vinent, sempre que no sigui necessari. 
 

6. Preinscripcions 2020-2021 
L’Escola informa que s’estan seguint les directrius marcades pel Departament d’Ensenyament. 
I s’ha contactat amb totes les persones interessades.  

7. Precs i preguntes. 

Sense res a comentar.  

 
ACORDS I TASQUES 

TEMA PERSONA DATA 

Definir escrit informació quotes Vero Platas 12/05/2020 

 
 
S'aixeca la sessió a les 20.45 hores.  
Pendents d’establir la data de la propera reunió. 
 
El President         La secretaria  


