
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 1 de febrer de 2017 

 

Inici de la reunió a les 21:15h. 

Assistents a la reunió: Marta Coll, Sònia Ortega, Montse Luque, Mònica Lluís, Oriol Torra, 

Germana Lluïsa, Mireia Torres, Imma Ubals, Vanesa Expòsito, Antonio Espinar i Judith Jorge. 

 Aprovació acta anterior. 

 Tríptic: Estem treballant en l’ elaboració del tríptic per poder-lo tenir llest el proper dia de 

portes obertes de l’escola, el dia 4 de març. La Mònica i la Imma tenen fets dos esbossos i 

ara ho acabaran de posar en comú per fer-ne un de definitiu. Volem fer el logo nou, 

d’acord amb el nou logo de l’escola. La germana ens ha passat la guia d’estil per poder-hi 

treballar i treure’n idees. Si cal demanarem ajuda a l’Oriol i també li passarem a la Sònia 

per que ens donin un cop de mà. 

 Carnestoltes: La comissió de Carnestoltes ens comenta que ho tenen tot enllestit, tot sota 

control. Quedem que anirem pagant les despeses que es vagin generant amb l’ efectiu 

que hem recollit dels participants. Alguns comprovants de pagament seran amb albarà. 

De moment no farem ingrés al banc i ho farem servir per anar pagant. A part dels diners 

que hem recaptat, l’ampa aportarà els 200€ del premi de l’any passat i els 300€ que cada 

any es dediquen a aquesta festa. També parlem de la coreografia, la Judith, la Mireia, la 

Veronica i la Tonyi hi ha estat treballant i ho tenen quasi enllestit. Es faran tallers a 

l’escola per assajar amb els participants, així com els tallers de vestuari. Es faran els caps 

de setmana. Finalment les cançons escollides són del DAVID GETTA “Where them girls” i “I 

Would I lie to you”. 

 Portes obertes: Serà el proper dia 04 de març. Volem donar els tríptics a les famílies per 

fer ressò de l’ampa i explicar una mica més que fem i qui som. Tant a les famílies de 

l’escola com a les famílies que venen a conèixer  el nostre centre educatiu. La germana 

ens comunica que l’escola ha renovat els seus tríptics, les carpetes i els flayers amb els 

nous colors i logo corporatiu de les Escoles MDP. També ens comenta que estan mirant 

pressupost per fer una lona amb el nou logo al poliesportiu i els balcons i un vinil per la 

porta de vidre de l’entrada. També ens comenta que faran publicitat als opis d’igualada, 

tres setmanes abans i una després del dia de portes obertes. També faran publicitat als 

diaris digitals. 

L’ampa oferirà un esmorzar i un aperitiu al pati de l’escola comprarem coques al Garinier i 

croissant i ensaïmades al Dillepasa. La Montse Luque s’encarregarà de les 6 coques i la 

Mònica de la resta. La Montse s’encarregarà de mirar el que queda a baix a l’armari i la 

Sònia anirà a comprar al Comerco el que falti de beguda i aperitiu.  

També mirarem com estan les cartolines del racó de l’ampa de l’any passat i si estan bé, 

tornarem a fer-lo. 

 Mentre la germana ens explica la publicitat que l’escola farà per promocionar el dia de 

portes obertes, algú li pregunta si aquest any hi haurà publicitat als busos de la ciutat. Ella 

ens comenta que l’escola no té més diners i que si l’ampa vol col·laborar estaria bé fer-ho 

a mitges. Es tracta de 500€ en total, tres setmanes abans i una després del dia de portes 

obertes. O sigui que seria fer un donatiu de 250€. Ho votem i decidim per majoria que 

farem el donatiu per la publicitat als busos, igual com vam fer l’any passat. 



 Sortida Primavera: Enes farà el proper dia 02 d’abril. S’està pensant de fer quelcom al aire 

lliure, supervivència bàsica... quelcom semblant al que volíem fer l’any passat però no 

vam poder fer perquè va ploure. 

 Taller pels pares: es decideix parlar-ne a la propera reunió, de moment hi ha molts fronts 

oberts. 

 Trobada AMPA’s: Serà el proper dia 7 de maig, n’anirem parlant en properes reunions. 

 Informacions de la presidenta: Uns pares es van queixar de que als extraescolars “d’esport 

i joc” els nens no feien el que s’havia pactat en un principi. La germana ja està al cas i ja 

n’ha parlat amb el Maure  d’Anima’ns. Posaran fil a l’agulla per redreçar l’activitat i poder 

encabir els nens de diferents edats. De cara l’any vinent si calia fer canvis ja es farien. 

 La presidenta informa que el proper dimecres 22 de febrer a 2/4 d’una tenim hora amb 

l’Alcalde. Per tancar temes que van quedar pendents a la reunió del passat desembre. Hi 

anirà la Mireia, la Imma i la germana Lluïsa. 

Finalitza la reunió a les 22:36h. 

 


