
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 2 D’OCTUBRE DE 2014 

 Presentació dels nous membres de la Junta: 

Es presenten tots els membres de la nova junta. 

 Aprovació de l’acta anterior: 

La Montse Raja vol aclarir en el punt dels regles que es fan a la gent que pleguen, que 

qui ho paguen són tots els socis de l’AMPA. Posteriorment, s’aprova l’acta que s’havia 

enviat per correu electrònic prèviament. 

 Pautes per l’Assemblea general:  

Es passarà la carta el dia 6 o 7 d’octubre. Es passarà per correu electrònic i també es 

donarà en mà. 

 Festa de la Castanyada: 

Se celebrarà el dia 25 d’octubre. Es busquen solucions per mirar de motivar la gent. De 

les propostes que es plantegen, surt escollida l’opció de disfressar moniatos, després 

de fer el taller de panellets.  

La carta s’entregarà el dia 10 o 3 i s’ha de retornar el dia 20. 

La comissió del taller i del sopar està formada per: Rubèn, Montse P., Imma, Anna, 

Mireia i Javi.  

La comissió de manualitats la formen: Sònia, Sílvia, Montse L. I Judit.  

L’hora de començament del tallers serà les 6 de la tarda. Es deixa el mateix preu que 

els altres anys. Es canvia el sopar dels altres anys i es torna a fer carn a la brasa.  

 Marató: 

La comissió de la Marató es va reunir i van acordar de fer una activitat dissabte i una 

altra diumenge. Es vol mirar de fer un campionat de futbol amb altres escoles. En totes 

les activitats es cobrarà una donació simbòlica. 

El gimnàs de Cal Font col·labora amb un monitor de zumba que farà una classe a la 

plaça. A totes les activitats es posarà una guardiola per col·laborar amb la Marató i es 

deixarà a l’escola fins a la data de la Marató.  

Anima’ns ens cedeix un inflable pel diumenge.  

S’ha de demanar permís a l’Ajuntament per la tarima i per les valles de Cal Font, i 

també permís per posar l’inflable.  

La data escollida per fer aquestes activitats és el dia 29 i 30 de novembre. El lema per 

les activitats és el de “Activa’t per la Marató”. Es faran uns fliers per repartir i també 

una pancarta.  

 Carnestoltes: 

Els membres de la comissió del Carnestoltes expliquen l’opció que han pensat de cara 

al carnestoltes d’aquest curs. Una de les parts que s’ha de mirar d’alleugerir és el tema 

del vestuari perquè l’any passat va ser la part més feixuga. Pel que fa a l’import 

d’inscripció es deixa el mateix preu de 7€ que l’any passat. El pagament també serà 

per avançat. Compten amb els 400€ de subvenció per part de l’AMPA i els 200€ del 

premi del curs passat. Es busca un tractor o un 4x4 per poder conduir la carrossa. El 

conductor del dia de la rua a Igualada ja està assegurat, així com el vehicle, però fa 

falta per si es vol sortir a la rua de Vilanova o a la de Montbui.  

La carta es passarà passada la Castanyada.  

 



 Informacions dels delegats/des: 

El delegat de 4t, el Rubèn Campo, explica que a la reunió de classe, un pare va 

comentar que hi havia nens que volien anar sols. La seva petició era que l’escola avisés 

a les famílies en el cas que un d’aquests nens no anés a l’escola.   

Es qüestiona de qui és la responsabilitat en el cas que passés alguna cosa, i la conclusió 

és que la responsabilitat només pot ser dels pares.  

 Informacions de la Directora:  

La Gna. Lluïsa ens explica que ja ha arribat l’auxiliar de conversa.  

Al desembre del 2014 toca renovació de Consell. La Sílvia Luque acaba. La Montse Raja 

també acaba per part de la Junta i no es vol tornar a presentar.  

A la següent reunió es faran votacions.  

Les diferents activitats ja funcionen. 

 Precs i preguntes:  

La Sònia pregunta pel tema del desdoblament. Pregunta quin és el criteri que se 

segueix, si sempre tenen el mateix professor. Es mira que el grup sigui homogeni. Si es 

veu algun problema millor parlar amb la tutora.  

La Rosa Cuadros pregunta quanta estona tenen l’auxiliar de conversa. Fa 25 hores a la 

setmana i es mira de repartir entre els 6 cursos.  

Es pregunta l’obligatorietat de portar el xandall nou. La Gna. Lluïsa ens diu que es 

deixarà llibertat de portar el que es vulgui.  

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 6 de novembre. 

 

S’acaba la reunió a les 23:45. 

 

Assistents a la reunió:  

Mireia Sabaté, Anna Godó, Montse Raja, Javi Manzano, Judit Faure, Vanessa 

Claramunt, Joaquín Nuñez, Rubèn Campo, Mireia Torres, Judit Jorge, Montse Luque, 

Sònia Ortega, Sílvia Luque, Marta Coll, Rosa Cuadros, Oriol Torra, Carolina Telechea, 

Gna Lluïsa, Gna. Noemy, Antonio Espinar i Imma Queraltó.  

   


