
ACTA ASSEMBLEA OBERTA DE L’AMPA 

DIJOUS 04/02/2021 A LES 21:30, GOOGLE MEET 

14 ASSISTENTS 

1. COMISSIÓ DE SOSTENIBILITAT. NOU PROJECTE 

PATI (R)EVOLUCIÓ+NATURA 

• Programa de la Generalitat per a les escoles per a repensar els patis. 
• Puiggraciós és centre pilot d’aquest programa, a partir de la comissió de sostenibilitat 

de l’escola. 
• Ofereix a les escoles l’estudi del pati, fa propostes de millora que el centre hauria de 

dur a terme amb els seus recursos. 

Fase 1: estudi 

Dimensió natural, si hi ha natura 

• dimensió social i relacional, 
• dimensió funcional, com s’utilitza 
• Involucren els alumnes en l’estudi, que han elaborat el mapa. 
• L’AMPA hauria d’ajudar a realitzar-ho, tipus “projecte pati”, no hi ha aportació 

econòmica per part de l’AMPA. 
• Dubtes sobre els terminis del projecte per a situació actual. 
• Dubtes sobre el manteniment dels elements instal·lats. 

2. COMISSIÓ DE MOBILITAT. SITUACIÓ MOBILITAT AL CARRER PERE BALLÚS 

• Talls als matins al c/ Pere Ballús, pendent saber per què no tallen també a les tardes. 
• Han posat pilones de plàstic per a ampliar vorera 
• No hi ha zona de càrrega i descàrrega, ni plaça de discapacitats 
• L’ajuntament costa molt que doni resposta al respecte dels dubtes plantejats d’abans 

de festes, degut a que hi ha veïns descontents. 

3. COMISSIÓ DE FESTES. CAMPANYA TIQUET SOLIDARI SANTA LLÚCIA 

Enguany no es va poder celebrar santa Llúcia. Amb el tiquet solidari, molts satisfets per la 
facilitat d’implementar-ho pel TPV. 

També es va fer recapta amb guardioles a la sortida de l’escola. 

Recollida d’uns 500 euros. 

4. SITUACIÓ ECONÒMICA AMPA 

• Amb despeses i ingressos es va al dia. 
• Al mes de gener hi ha dèficit d’uns 10000 euros. 
• Es manté despesa de càrrega de personal. 
• Reducció dels usos de menjador, uns 270 infants aquest curs 



• El curs que ve és molt probable que hi hagi només un grup a p3. 
• Tancament de 2020 serà segurament amb pèrdues. 
• Començar a pensar en la situació futura de la gestió del menjador. 
• Implicar comissió menjador. 
• S’aprova impulsar l’estudi d’aquest canvi. 

5. PRECS I PREGUNTES 

Xandalls i sostenibilitat proposen obrir sistema per facilitar intercanvi de xandalls de cursos 
anteriors, mitjançant eines virtuals. 

 


