
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 4 de maig de 2017 

 

Inici de la reunió a les 21:09h. 

Assistents a la reunió: Mari Leiva, Vanessa Expósito, Jordi Mascaró, Germana Eulàlia, Germana 

Lluïsa, Marta Gabriel, Marta Coll, Sònia Ortega, Rosa Cuadros, Sílvia Luque, Judith Jorge, 

Mònica Lluís, Oriol Torra i Imma Ubals. 

 Aprovada acta anterior. 

 Trobada AMPA’s. La Germana Lluïsa ens comenta que finalment no hi ha hagut 

quòrum i la trobada d’aquest any s’ha anul·lat. Ens comenta que s’ha parlat de canviar 

el format i donar-li una volta a fi de fer que la trobada sigui més participada per 

tothom. Ens aniran informant. 

 Sortida Primavera 2017. La data de la sortida és el proper 14 de maig, i finalment es 

farà a l’Òdena Village, confirmem preu de 150€ per utilitzar les instal·lacions durant tot 

el diumenge de 10h del matí a  18h de la tarda. L’expert en supervivència Carlos Vico 

(cosí de la Mireia Torres) ens prepara uns tallers gratuïts, per fer-los durant el matí, 

després farem pícnic per dinar i a la tarda jocs per la canalla i visita als animals de la 

finca. També es decideix que l’ampa oferirà coca i xocolata per esmorzar un cop 

arribem al recinte. La carta circular perquè la gent es pugui apuntar la farem córrer 

demà divendres, en paper perquè els nens la donin a casa. El preu serà de 5€ per adult 

i els nens socis de l’AMPA tindran l’activitat gratuïta.  La presidenta ja va enviar un mail 

a les famílies per deixar constància del dia de la sortida i que la gent és pogués 

organitzar, tanmateix reflexionem que de cara l’any vinent ho hem de fer amb més 

temps així d’aquesta manera potser hi haurà més participació. 

 Intoleràncies alimentàries: Es comenta que una mare de l’escola ha comentat que el 

seu fill té una intolerància alimentaria (intolerància al glúten) i que a la passada festa 

de l’AMPA no hi havia aliments per celíacs. Se li va comentar que no teníem 

inconvenient en comprar aliments aptes per intoleràncies alimentaries diverses de 

cara les properes festes, però que ens avisés de que venia i fes constar la intolerància. 

D’aquesta manera ens en podríem fer càrrec per properes ocasions.  

Paral·lelament a aquest tema, s’acorda de fer un mail a les famílies per comentar que 

cada vegada que fem una festa i hi hagi alguna intolerància, que ens avisin a la circular 

i ho tindrem en compte. 

 Revista Quatre Ratlles 2017: Comuniquem que ja tenim el guió de la revista de 

l’apartat AMPA enllestit, i les fotos que hi volem col·locar. Màxim la setmana vinent 

restarà enviat a l’escola per poder maquetar la revista. Pel que fa als anunciants s’avisa 

que el dia màxim és el proper 10 de maig. Els delegats faran recordatori a les classes. 

És important portar noves targetes de visita qui les vulgui canviar o sigui anunciant 

nou. Estem treballant en el tema a fi de poder recaptar el màxim de publicitat. 

Diversos membres de l’AMPA estan ajudant i col·laborant en aquesta tasca. A la 

propera reunió direm quants n’hem aconseguit. Es comenta que la subvenció ja ha 

estat tramitada a l’Ajuntament. 

 Festa de la Roda. Antigament anomenada la Festa de la Bicicleta d’Igualada. Es celebra 

el proper 4 de juny. Es comenta i ensenya un correu electrònic del Joan Alcoverro, on 

ens demana a l’AMPA algun tipus de col·laboració, per una banda ajuda el mateix dia 

de la festa, donant aigües als participants i per l’altra fent algun regal als nens que 

s’apuntin a la festa i així potser fent que hi hagi més presencia d’alumnes de l’escola. 



Es comenta que mirarem preu per fer uns adhesius amb el nou logo de l’ AMPA per 

enganxar als cascs o a les samarretes. La Sílvia mirarà pressupost i ho comentarà a la 

junta i a la presidenta a veure que li sembla i si hi veu viabilitat. Els adhesius poden 

servir després per altres ocasions. 

 Festa de 6è. Es farà el proper 16 de juny. Expliquem a l’Oriol com han d’organitzar la 

festa els pares de 5è, curs del que és delegat. Tenen la missió de preparar l’aperitiu per 

als familiars que assisteixin a la graduació, el sopar per als alumnes de 6è i la 

comunitat educativa i la decoració del pati. Un cop acabada la festa ho han de recollir 

tot. Per la ocasió els pares de 5è han de pensar algun tema per la festa i vestir-se amb 

algun toc distintiu.  Es queda en que per la propera reunió es comentarà el pressupost 

per la festa i també per la compra del menjar i la beguda, que també serà per la resta 

de festes de final de curs i així d’una sola vegada es pot comprar tot. Cal revisar que 

queda i que falta al rebost i també gots, estovalles, tovallons i demés material 

necessari per totes les festes. 

 Festa de la Llar d’Infants, serà el proper 20 de juny i a la propera reunió cal decidir que 

farem com a AMPA. 

 Festa de final de curs 2016/2017, serà el proper 17 de juny. A la propera reunió també 

acabarem de decidir els detalls. Però la Sònia ha portat un pressupost per fer canvi en 

el sopar, canviant les barres de sempre per una fideuà o paella. Votem pel canvi i per 

unanimitat es decideix encarregar una fideuà per unes 200 persones, tenint en copte 

que cada any rondem aquesta xifra de participants. Ella mateixa s’encarrega de fer la 

reserva. El preu per persona és de 5€ la ració en cas de ser entre 100 i 200 comensals. 

A tothom li sembla un preu raonable. 

 Informació dels delegats:  Els delegats dels cursos dels nens que van a piscina 

comenten que hi ha queixes de pares de que els nens que van a la piscina de cal Font 

perden objectes que després no troben. Tant la directora com alguna altra mare diuen 

que cal avisar el més aviat possible per poder reclamar en cas de pèrdua. Això mateix 

es comenta a la delegada de P5, on hi ha mares que s’han queixat de pèrdua de 

jaquetes. A més es fa la reflexió de que tot ha de portar el nom de l’alumne per més 

seguretat a l’hora buscar el que s’ha perdut. Cal recordar-ho a les classes. 

 Informacions de la directora: La Germana ens comenta que tot segueix el ritme normal 

del curs. Avui i demà els nens de 6è tenen els exàmens de competències bàsiques. Les 

de 3er ja estan i s’estan preparant els informes per les famílies amb els resultats. 

També comenta que canvia el sistema per avaluar els alumnes de tota la primària. 

També ens informa que arribarà un nou auxiliar de conversa d’anglès per substituir la 

que va haver de marxar. Aquest any no hi ha hagut massa sort, ja que la primera va 

haver de marxar i la segona també.  

 

La reunió acaba a les 22:28h i la propera reunió serà el proper dijous 1 de juny.  

 

 

 


