
ACTA REUNIÓ AMPA DIJOUS DIA 7 D’ABRIL DE 2016 

 

La reunió comença a les 21:05h 

 

Assistents a la reunió:   Mònica Calvo, Carolina Telechea, Sònia Ortega, 

Marta Gabriel, Marta Coll, Sílvia Luque, Rosa Quadros, Mònica Lluís, Joaquín Nuñez, Montse 

Luque, Oriol Torra, Vanessa Exposito, Imma Queraltó, Judith Faure, Xavi Manzano, Judith 

Jorge, Mireia Torres, Germana Luïsa i Imma Ubals. 

 

Excusats: Germana Noemí, Judith Romero, Tonyi León, Rubèn Campo 

 

 Aprovació de l’acta anterior, s’aprova l’acta anterior per unanimitat. 

 

 La Rosa Cuadros i la Sílvia Luque, de la comissió del carnestoltes, ens informen que han 

venut la màquina de fum a través d’Internet per 55€. Els lliuren en metàl·lic a la 

tresorera de la junta. 

 

 La Mireia Torres explica el contingut de la reunió a la que va assistir el passat dijous 3 

de març, el tema de la reunió era “ que no et desconcertin”, a la reunió van assistir-hi  

les ampes de les escoles concertades de la ciutat. A la reunió s’aborda el tema que 

preocupa a l’escola concertada a fi de que no ens retirin el concert de la Generalitat, a 

causa d’una ILP presentada al Parlament i amb un nombre molt important de 

signatures que li donen suport. La informació de la reunió va ser enviada als membres 

de l’ampa via mail durant el mes de març, és per això que no en farem més menció en 

aquesta acta.  

 

 Segona quota del rebut de l’AMPA, finalment es comunica a la junta que el rebut de la 

segona quota de l’AMPA del curs 2015/2016 es passarà a primers de maig, ja que no hi 

ha cap altre pagament de l’escola per les famílies. S’avisarà a tots els socis via mail. 

Sobre aquest tema la presidenta comenta la possibilitat de fraccionar els rebuts de 

cara l’any vinent, és una proposta que té bona acollida, però que  es tractarà en 

properes reunions per establir si es fa o no per el curs vinent.  

Arrel del tema del pagament del segon rebut de la quota, la Mònica Calvo, que no va 

assistir a la passada reunió, torna a treure el tema del descontent de certs socis amb el 

que paga o no paga l’ampa pel fet de ser o no ser soci, és un tema recurrent i se li 

comenta que a la última reunió va quedar tancat. Sobretot pel que fa a que l’ampa es 

faci càrrec de pagar part dels xandalls de l’escola o dels llibres de text o altres, ja que al 

ser una associació tan petita no hi ha la possibilitat de fer-ho.  

 

 Enquesta AMPA: La Rosa i la Sílvia ens presenten l’enquesta que van dir que 

prepararien a la passada reunió, decidim incloure un punt que no hi era, el tema del 

fraccionament de rebuts, que els pares donin el seu parer. Es decideix fer una carta 

adjunta a l’enquesta, donar-la a tots els nens a les classes i que la portin a casa a fi que 

els seus pares l’omplin i la retornin via professors, un cop recollides les respostes, 

s’analitzaran i es comentaran en properes reunions de junta. 



 

 Revista escola 2016: Expliquem a la junta com hem organitzat la part de la revista que 

pertoca a l’AMPA, fotos i textos. Per altra banda parlem de tema anunciants, els 

delegats parlaran amb les classes a veure quins anunciants nous poden aconseguir i 

quins de l’any passat repetiran. Es dóna molta importància al tema, ja que és el 

mètode per subvencionar el cost de la revista que assumeix integrament l’AMPA. Es 

farà una circular que es donarà als nens, semblant a la de l’any passat, pq els pares que 

vulguin ser anunciants omplin les seves dades i deixin la butlleta i els 20€ de donatiu a 

l’Antònia, també han de deixar una targeta amb el logo que volen que surti a la revista 

o enviar-lo per mail, en cas de ser nous anunciants o que hagin canviat el logo de l’any 

passat. 

 

 Sortida Primavera 2016:  No es presenten noves propostes per la sortida de 

primavera, per la qual cosa queda aprovada la proposta de l’Òdena Village que es va 

proposar a la passada reunió. Es passen unes fotos del lloc i entorn on es faran les 

activitats i es ratifica la data del 8 de maig. Farem circular durant la setmana vinent  pq 

la gent es vagi apuntant i es comunica que el preu serà de 5€ per persona. També es 

faran uns cartells per penjar per l’escola. L’Antònia recollirà diners i butlletes de 

l’activitat. També s’acorda que l’AMPA donarà una bossa de llaminadures a tots els 

nens que participin de les activitats i pagarà les postres del dinar, coca i xocolata per 

tots els participants.  

 

 Incidència en les donacions de l’AMPA 2014/2015: La presidenta i la tresorera 

exposen un error que han detectat respecte de les donacions acordades en acta 

durant el curs passat. Es va acordar en l’acta de gener de 2015 que durant el curs 

passat es farien a l’escola dos pagaments de 1.300,00€ un al març i l’altre no 

especificant la data. Amb la finalitat d’ajudar a l’escola en la compra d’una pissarra 

digital complerta. Un cop aquesta junta es va posar a revisar i a negociar amb la 

direcció de l’escola quins podrien ser els donatius del curs en curs, ens vam adonar de 

que pagaments esmentats no s’havien fet. Per aquest motiu es presenta aquesta 

incidència a la junta, es passa estat de comptes i còpia de l’acta de gener del 15. Per 

unanimitat es decideix fer quan abans millor el donatiu complert que s’havia establert 

el curs passat i es demana a la tresorera que faci un xec per un  import total de 

2.600,00€ a favor de l’escola. I es decideix que la direcció empri els diners al seu criteri 

per les despeses que puguin sorgir de la compra de noves pissarres digitals, o el 

pagament del rènting de les actuals, o de qualsevol altra programa escolar que 

repercuteixi en els alumnes de l’escola. 

També es decideix que un cop acabat el curs es miraran els comptes i la tresoreria de 

l’AMPA i es decidirà si es fa alguna altra donació a l’escola. 

 

 Reunió a l’Ajuntament pel tema de la seguretat viària dels alumnes de l’escola:  En 

primer lloc la Carolina explica que a partir del 2 de maig la càmera del passeig de les 

Cabres començarà a fer fotos als cotxes que hi passin sense autorització de 

l’Ajuntament, i començaran a posar-se multes.  

 



Es decideix finalment anar a l’Ajuntament el dimecres 13 a les 09:15h del matí, hi anirà 

la presidenta i una delegació de la junta, acompanyats també per la Carolina Telechea, 

que és qui ha facilitat la reunió amb el regidor Jordi Pont. 

 

 Informació dels delegats:  

La Montse Luque parla del taller de cuina que ens va proposar fer fa uns mesos, 

sembla que el seu germà té disponibilitat per fer-lo a mitjans de maig. Es decideix que 

serà dirigit només a adults i es farà a la sala d’actes de l’escola. L’AMPA es farà càrrec 

del cost dels aliments que s’han de fer servir per la classe de cuina, i el cuiner 

s’encarregarà de fer la compra i ens passarà factura. 

 

Joaquín Nuñez  ens comunica el tema d’un nen de segon curs, a qui no van deixar anar 

al wc durant una classe. La Junta i la directora li comenten que és un tema on l’AMPA 

no hi té res a fer, que en qualsevol cas és un tema pares-professors. 

 

Mònica Calvo: Pregunta a la directora si a l’escola es farà en un futur pròxim la ESO, ja 

que ha sentit comentaris que ho avalen. La directora ho descarta, tot i que ens explica 

que es van informar per poder-ho fer, la inviabilitat és manifesta. Sobretot per un 

tema de concert educatiu. Ja hi ha prou escoles a Igualada que donen aquest servei a 

la ciutat. 

 

Informacions de la Directora: Casal Estiu, la setmana vinent es passarà la informació a 

les famílies per la nova edició del Casal d’Estiu, iguals paràmetres que l’any passat, 

amb professors de l’escola fent de monitors. La germana també informa que les 

preinscripcions de P3 ja han arribat a les 23, es celebra per part de tots aquesta bona 

notícia! 

 

Acaba la reunió a les 23:30. 

 


