
ASSEMBLEA AMPA ESCOLA PUIGGRACIÓS 
8 D’ABRIL DE 2021, 21:30. GOOGLE MEET 

ORDRE DEL DIA 

1- MENJADOR – REPARACIÓ TERRA MENJADOR 
2- EXTRAESCOLARS – GRUPS OBERTS/ALUMNES INSCRITS 
3- RESUM REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 
4- PRECS I PREGUNTES 

 

PUNTS TRACTATS 

1- MENJADOR – REPARACIÓ TERRA MENJADOR INFANTIL 

Fa unes setmanes es va fer un forat al terra del menjador de petits. 

Abans de Setmana Santa es va fer escrit per a que l’ajuntament ho reparessin, pel perill 
d’accidents i de manca higiene. 

S’ha arreglat durant la Setmana Santa. 

2- EXTRAESCOLARS – GRUPS OBERTS/ALUMNES INSCRITS 

Van començar amb els inscrits, i posteriorment s’hi han apuntat més alumnes. 

Són grups de 6. 

Dansa, batucada, circ i anglès a l’exterior. 

Els nens dinen en grup bombolla i fan l’extraescolar 

Mecanografia no s’ha pogut organitzar perquè no hi ha aula d’informàtica disponible (es fa 
servir com a aula) 

Amb les restriccions per covid19 no hi ha canvis per ara. 

3- RESUM REUNIÓ AMB DIRECCIÓ 

Únic centre garriguenc que ha tingut més sol·licituds de preinscripció que places oferides  pel 
curs 21/22. (25 oferides, 32 preinscripcions) 

Incorporació tutora a P5B, de baixa a l’inici de curs perquè es considerava de risc. L’estudiant 
en practiques donarà suport a la tutora reincorporada. 

Mail enviat a Consell escolar, el 16 d’abril inspecció li fa avaluació a equip directiu per 
tancament del mandat, es reuneix amb membres del Consell, del claustre, etc.  

Enviaran qüestionari a les famílies per definir punts pel proper mandat. 

Projecte pati r-evolució s’està fent el diagnòstic, famílies rebrem qüestionari. 

23 abril, representació de st. Jordi de 3r. 

Propera arrencada del projecte d’emprenedoria de 6è pel pagament de part de les colònies. 

Represa del pla de detecció precoç de st. Joan de Deu de trastorns de l’aprenentatge. 



4- PRECS I PREGUNTES 
- No se sap res de cara a final de curs ni curs vinent 
- S’han anat recuperant alumnes de menjador però no s’està a nivells de cursos 

anteriors. (uns 30 alumnes menys) 
- Esport escolar no hi ha hagut prou alumnes inscrits. 


