
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 14 DE GENER DE 2016 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic prèviament. 

 

 Valoració de les activitats fetes per recaptar fons per la Marató de TV3. En general la 

valoració és positiva, tot i que es lamenta la poca assistència. Segurament per la 

coincidència d’activitats realitzades a la ciutat per altres escoles i entitats, massa oferta 

en un mateix dia. Es valora la possibilitat de que el proper any es faci coincidir amb el 

lliurament del vestuari del festival de Nadal, d’aquesta manera s’aprofitarà 

l’assistència els pares i mares que vinguin a l’escola a recollir la roba pels seus fills. En 

qualsevol cas la valoració de les diferents activitats és positiva, es comenta que va ser 

un dia divertit i solidari per als menuts i no tant menuts. Finalment la recaptació va ser 

de 411’70€. Es comunica als assistents a la reunió que la totalitat de la recaptació ja ha 

estat envida a la Fundació de la Marató. 

 Valoració de les activitats del Nadal, Caga Tió i Sopar de Nadal. Pel que fa al Caga Tió, 

es valora la possibilitat de fer canvis de cara l’any vinent, buscant que l’activitat sigui 

més animada i lúdica per als assistents. Es proposa fer algun activitat infantil, posar 

música o fer algun joc. Queda pendent pel proper any buscar alternatives. Pel que fa al 

sopar de Nadal, es comenta que l’assistència va ser de 52 persones, entre nens i 

adults. Es comenta que el sopar dels grans. encarregat a Cal Passanals, va estar molt 

encertat i que va resultar molt bo, però que el dels nens no va tindre èxit. Per l’any 

vinent es proposa no fer macarrons i buscar alternatives. 

 Loteria de Nadal. S’expliquen les quantitats venudes i la part que l’AMPA ha recaptat. 

El total de loteria venuda és 6.625€, dels quals 1.325€ són directament ingressats per 

l’AMPA. Finalment no ens toca res de res. Per tant no hi ha ingressos extres. El que sí 

que es comenta és que per l’any vinent i successius, el número amb el que juguem 

sigui sempre el mateix. Queda així decidit. Pel que fa als dècims, s’explica que ha 

quedat dipositat a la nostra entitat bancària i que ens han cobrat un dipòsit de 12€. A 

tothom li sembla adequat. I s’estableix que els anys successius es farà d’igual manera 

sempre que sigui possible. 

 Carnestoltes. Es comenten els preparatius de la festa de Carnestoltes, la comissió que 

s’encarrega de la festa explica que es faran tallers, igual com s’ha fet anys anteriors, 

per explicar als participants com fer la disfressa i per col·laborar en el que calgui fer, 

tallar roba, fer cascos, ajudar a confeccionar la carrossa etc. El diumenge 17 de gener 

hi ha convocat el primer taller a la sala d’actes de l’escola. El dilluns 18 de gener es 

presenta a l’Ajuntament la inscripció per participar  la Rua de Carnestoltes d’Igualada, 

que serà el proper dissabte 6 de febrer. Queda pendent de decidir alguns temes, com 

el lema, la coreografia i la música de la comparsa. 

 Jornada de Portes Obertes de l’escola. El proper dissabte 13 de febrer és el dia de 

Portes Obertes de l’escola. L’escola és qui organitza la cursa i les activitats que es fan  

dins l’escola pels diversos assistents. L’AMPA s’encarregarà de preparar i oferir a tots 

els assistents un esmorzar després de la cursa al pati de l’escola, seguint la línia de 

l’any passat. Queda per decidir a la propera reunió en que consistirà l’esmorzar, les 



quantitats i on es comprarà.  La Germana Lluïsa comenta que l’escola està valorant  fer 

publicitat als autobusos de la ciutat, per així animar les visites el dia de Portes Obertes. 

Es proposa per alguns membres, la possibilitat de que a part de l’esmorzar, l’AMPA 

col·labori en aquesta despesa. Es valora doncs, la possibilitat de subvencionar part de 

la publicitat als busos urbans de la ciutat. La presidenta es compromet a buscar preus i 

pressupostos i comunicar-ho als membres de l’AMPA via mail, a fi de prendre una 

decisió anticipada i fora de la propera reunió, ja que cal decidir-ho i fer-ho amb 

rapidesa a fir que la publicitat pugui ser difosa abans del dia de Portes Obertes. Els 

assistents a la reunió ho accepten. 

 Informacions dels delegats.  

El Joaquin comenta que el llibre de Música de 2on., encara no ha arribat i ja estem al 

segon trimestre. La Germana Lluïsa li comenta que és un tema de l’editorial i que 

sembla que estan a punt de rebre’l, aquest llibre també el faran servir els alumnes a 

3er. 

Hi ha comentaris positius respecte de les classes extraescolars d’anglès que fa l’escola, 

els pres estan contents amb aquesta activitat. 

Es comenta que els alumnes de 6è participaran al concurs de TV3 Fish & Chips, aniran 

a la televisió a gravar el programa el proper dimarts 2 de febrer, i a part dels alumnes 

de 6è., també hi assistiran de públic els nens de 3er, 4t., i 5è de l’escola. 

Es comenta també que el curs de cuina per adults es faci a partir del mes de Març, ja 

que ara tenim moltes activitats. Cal acabar de concretar dies i tancar serrells pendents. 

 Informacions de la Directora. La Germana ens inform que el proper dilluns dia 18 de 

febrer hi ha visita de la inspectora a l’escola. 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 4 de febrer 2016 a les 21:00h. a la sala 

d’actes de l’escola. 

 

S’acaba la reunió a les 23:00. 

 

Assistents a la reunió:  

Mireia Torres, Tonyi León, Judith Jorge, Marta Gabriel, Montse Luque, Vanessa 

Expósito, Emma, Joaquín, Mònica Lluís, Sílvia Luque, Antonio, Oriol, Rubèn Campo i 

Germana Lluïsa. 

 

S’excusen:, Imma Queraltó, Carolina, Marta Coll, Sònia Ortega, Imma Ubals,  

   


