
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 01 DE JULIOL DE 2016

Comença la reunió a les 21:30h

 Assistents a la reunió: Rosa Cuadros, Marta Coll, Sònia Ortega, Sílvia Luque, Germana 
Noemí, Germana Lluísa, Antonio Espinar, Xavi Manzano, Judit Faure, Imma Queraltó, 
Rubèn Campo, Oriol Torra, Judith Jorge, Mireia Torres i Imma Ubals. La resta queden 
excusats.

 Queda aprovada per unanimitat l’acta de la reunió anterior.

 El Xavi comunica a la junta que va assistir al Consell de Barri, on va exposar el tema de 
la senyalització viària que demanem a l’ajuntament per fer davant l’escola així com la 
nova senyalització dels semàfors, tal comentari va quedar anotat en l’acta del consell a 
fi que quedés constància de la nostra petició. La presidenta va comentar que estàvem 
esperant notícies de la Carolina a veure que havia parlat amb el regidor de 
l’ajuntament. Es comenta a la reunió que a la propera reunió de setembre es tornarà a 
insistir amb el tema.

 Festa final de curs: La valoració és positiva, tothom està satisfet tot i que es proposa fer
canvi de menú per l’any vinent, substituir les barres per un càtering o alguna cosa 
diferent, un arròs, botifarrada.... També hi ha la proposta de mirar de canviar la 
ubicació del sopar per a l’any vinent, fer el sopar a la pista blanca i els espectacles al 
pati, d’aquesta manera tots menjaríem junts al mateix lloc. Els nens grans de l’escola i 
alguns exalumnes van fer merder a la pista blanca on sopaven sols, i volem evitar-ho en
properes edicions de la festa. També surt la proposta de vendre entrades pel sopar i 
recollir-les a la entrada del sopar, diferenciant les entrades de colors segons si es tracta 
de nens socis, adults, nens fora de l’AMPA o exalumnes.

 Festa llar d’infants: Bona valoració, però estar atents perquè va sobrar molta coca i 
mirar de no comprar-ne tanta per l’any vinent i demanar que els talls siguin més petits.

 Festa de sisè: Els pares de sisè donem personalment les gràcies als de cinquè, els nens 
van estar encantats amb la decoració del pati i el sopar. Per altra banda també vam 
donar les gràcies a l’escola, la festa va ser molt bonica i els pares de sisè s’enduen un 
bonic record del dia del comiat. Per altra banda es comenta que va sobrar molta 
beguda i millor no fer llaunes, perquè hi havia nens que les deixaven senceres, potser 
millor ampolles de litre per la propera vegada, resta anotat per l’any vinent parlar-ho 
amb el Poch.

 Informacions de la presidenta: 

o Comunicació que a partir del curs 2016/2017 l’Infinit proposa que els cursos de 
piscina, que fins ara eren pels cursos d’educació infantil, vagin adreçats a tota la 
primària. De P3 fins a 6è. Tots els dilluns de 17:30h a 18:15h, d’octubre a juny. Preu



únic anual a concretar, però molt similar al del curs que deixem. La Mireia comenta 
que passarà un e-mail a les famílies per qui hi estigui interessat.

o La Mireia també comenta que ha rebut informació del director d’Igualada Comerç, 
volen fer vindre al periodista i escriptor Carles Capdevila a fer una conferència a 
l’Ateneu, i busquen col·laboració de les diferents AMPAs de les escoles d’igualada. 
El preu de la conferència és d’uns 1.200€ aprox. Creuen que amb 100€ per AMPA a 
canvi d’unes quantes entrades es podria finançar la conferència. Es vota i tots hi 
estem d’acord. Resta pendent decidir com es gestionarà el sorteig o venda 
d’aquestes entrades. Finalment el Carles Capdevila no farà aquesta conferència fins
més endavant, per motius personals no pot assistir al setembre a fer-la. Ens 
n’informa la Mireia durant l’agost al wapp del grup AMPA.

o Casal d’Estiu: Es comunica per part de la presidenta a la germana Lluïsa que uns 
pares li han preguntat pq el rebut del casal no és passa a primers de mes i no a 
finals de juny. La germana ens comenta que els pares i  mares ja estaven avisats per
mail de la data del cobrament.

 Informacions de la Directora: Ens comenta que l’escola ha decidit rescindir el contracta 
de l’Anna Huerta.

 Acabem la reunió i fem un sopar tots els membres de l’AMPA i les germanes per 
desitjar-nos bon estiu.

La reunió acaba a les 22:45h.


