
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 6 d’octubre de 2016

Inici de la reunió a les 21:30h.

Assistents a la reunió: Germana Eulàlia, Germana Lluïsa, Sílvia Luque, Marta 
Coll, Mari Leiva, Jordi Mascaró, Judit Romero, Montse Luque, Sònia Ortega, 
Oriol Torra, Marta Cuadros, Judit Jorge, Mireia Torres, Imma Ubals, Mònica 
Lluís i Xavi Manzano.

 Aprovació acta anterior.
 Aprovació de passar la primera quota del curs 2016/2017 als socis de 

l’AMPA el dia 2 de novembre. L’import de la quota serà de 14€, sense 
canvis respecte del curs passat.

 Ratificació de delegats, vocals i junta directiva de l’AMPA per al curs 
2016/2017:

Delegats AMPA:
P1 Judit Romero
P2 Jordi Mascaró
P3 Vanesa Expòsito
P4 Carolina Telechea i Elisenda Rovira
P5 Mònica Lluís
1er. Marta Gabriel
2on. Mari Leiva
3er. Montse Luque
4t. Sònia Ortega
5è. Oriol Torra
6è. Rubèn Campo

Vocals AMPA:
Marta Coll, Rosa Cuadros, Sílvia Luque, Antonio Espinar, Imma Queraltó, 
Judit Faure i Xavi Manzano

Junta directiva AMPA:
Mireia Torres, presidenta; Judit Jorge, vicepresidenta; Tonyi León, 
secretària i Imma Ubals, Tresorera.

 S’acorda enviar un mail a tots els pares per recordar-los el link per 
accedir al web de l’escola.

 Es passarà els continguts a l’Oriol Torra pq actualitzi el blog de l’AMPA.
 Pel que fa al tríptic que volem donar a les famílies per informar-les de les

activitat que fa l’AMPA, recordem que caldria començar a treballar i 
recollir idees per poder-lo lliurar a les famílies el dia de portes obertes.

 Confirmació que l’Assamblea General la farem el proper dia 20 
d’octubre. La convocatòria ja ha estat enviada avui mateix a tots els 
socis. Instem als delegats de cada classe que facin recordatori i animin a
assistir-hi.

 Cursa popular d’Igualada, es celebrarà el proper diumenge 23 d’octubre 
a la nostra ciutat. L’AMPA igual que l’any passat prepararà i oferirà un 
aperitiu al pati de l’escola un cop acabada la cursa. Serà similar al de 



l’any passat, que va tenir molt d’èxit. La Sònia i la Marta Gabriel 
s’encarregaran de comprar tot el necessari per l’aperitiu. Tresoreria els 
hi farà arribar factures de l’any passat per tal de tindre clares les 
quantitats a comprar. L’escola s’encarregarà de les inscripcions dels 
alumnes i acompanyants que participin a la cursa.

 Festa de la Castanyada. Aquest any les activitats que farà l’AMPA seran 
el Taller de vestir moniatos i el Taller de fer panellets, queda pendent si 
es farà alguna altra activitat (La Montse Luque s’ofereix a mirar tallers 
pels nens que puguin ser interessants). Queda anul·lat el sopar. 
L’activitat, bàsicament adreçada als nens es farà el divendres dia 21 
d’octubre a 2/4 de sis de la tarda. Es fa en aquesta data perquè el 
proper divendres es farà la castanyada a l’escola i no veiem procedent 
celebrar dues activitats iguals el mateix dia. Es passarà circular perquè 
tots els nens que hi vulguin assistir es puguin apuntar i d’aquesta 
manera saber quantitats a comprar per als tallers.

 Senyalització viària de davant de l’escola, la Marta Coll té pendent 
parlar amb l’Albert Aguirre, de moment no ha pogut contactar-hi. La 
Rosa li facilitarà el correu electrònic a fi de poder concertar amb ell una 
reunió i poder comunicar-li la situació en la que ens trobem. En cas que 
aquesta reunió no ens doni solucions a les nostres peticions de 
senyalització, prepararem una carta per enviar-la al diari. Es prepararà 
un esborrany i es presentarà a la propera reunió, per tal d’enviar-la a la 
premsa en cas de que les coses continuïn igual i no rebem solucions.

 Loteria de Nadal, informem als assistents a la reunió que els talonaris de
loteria ja estan a l’escola. S’avisarà als delegats en el moment que es 
puguin recollir a secretaria, a fi que cada delegat pugui informar a les 
famílies que en vulguin recollir per vendre. Ens encoratgem a vendre’n 
molts!

 Carnestoltes. Comencen a ballar les propostes de disfressa tot i que 
encara falta decidir finalment l’escollida. Es parla de pujar el preu de les 
inscripcions de 7€ a 10€, finalment la majoria creu que 10€ són massa i 
es parla de que potser estaria bé 8€ o 8,50€ per persona. Resta pendent
de decidir quan sigui el moment. També es confirma que l’equip de so 
no funciona com és degut i que segurament caldrà llogar-lo pel dia de la 
rua. Es demana que es busquin pressupostos per al lloguer. La Germana 
Lluïsa comenta que hi ha un pare a l’escola que es dedica al món de la 
música i que pot estar interessat en col·laborar. En prenem nota per 
contactar-hi.

 Informació dels delegats:

La delegada de 3er. té un parell de queixes dels pares de la seva classe. 
En primer lloc es queixen perquè la professora d’anglès no va fer una de
les seves classes degut a una baralla entre alumnes. La directora explica
que la professora va decidir enfocar el tema de la baralla amb els 
alumnes per tal de fer-los reflexionar sobre la importància de la 
convivència i el bon comportament entre el col·lectiu de la classe. La 
segona queixa va dirigida a la professora de francès, sembla que no va 
fer una de les seves classes. En qualsevol cas la queixa no queda massa
definida perquè a la delegada no se li va explicar amb detall. La 
directora parlarà amb la professora en qüestió. En qualsevol cas la 



majoria de la junta comenta que hi ha temes que no són competència 
nostra i que s’haurien de parlar directament amb direcció i amb el 
professor o professora implicats, i parlar-los en el moment de la 
incidència sense deixar passar el temps.

 Informacions de la presidenta: Donacions de l’AMPA a l’escola per al curs
2016/2017. La presidenta suggereix a la junta les donacions per al nou 
curs, creient que el millor és fer-les a primers de curs i no a finals. Es 
comenta que la presidenta i la tresorera han parlat amb la direcció de 
l’escola per saber quines són les necessitats per al nou curs. L’escola 
ens ha comunicat que les necessitats més importants per aquest nou 
curs són: una pissarra digital completa per a infantil, a més de material 
per la sala de psicomotricitat.  Per altra banda també es presenten els 
saldos del nostre compte corrent i les possibilitats econòmiques perquè 
la junta vegi en quin punt econòmic ens trobem.  Com que el punt no és 
a l’ordre del dia, la presidenta decideix no fer la votació en aquesta 
reunió, sinó que ens proposa posar-ho a l’ordre del dia de la propera 
reunió ordinària, el primer dijous de novembre. 

 Informacions de la Directora: La Germana Lluïsa ens comunica que el 
proper 5 de novembre de 2/4 de deu i fins la una del migdia, hi haurà 
unes jornades a Barcelona amb tots els equips docents de les escoles 
MDP de tot Catalunya. En aquestes jornades hi haurà la ponència d’un 
assessor extern sobre innovació i noves tendències en el sector 
educatiu. A més també serà el dia de la presentació de la nova imatge 
corporativa de tots els centres MDP, presentació de logo nou, nova web, 
amb la finalitat de donar més visibilitat al grup d’escoles i unificar la 
imatge de tots els centres. La germana ens comunica que les AMPA’s hi 
són convidades. 

A la directora se li pregunta per l’auxiliar de conversa, que a hores d’ara 
encara no ha començat. Ens comenta que l’estan esperant, ja que hi ha 
hagut canvis de darrera hora perquè les famílies acollidores van 
comentar que preferien una noia enlloc d’un noi. Estan treballant a fi 
que pugui començar quan abans millor.

Final de la reunió a les 23:10h


