
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 5 DE MARÇ DE 2015 

 

 Aprovació de l’acta anterior: 

S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic prèviament.  

 Valoració del Carnestoltes:  

El carnestoltes va ser genial però donem un 0 al jurat. És una festa que es fa per 

passar-s’ho bé i per compartir una estona amb la gent. El pop va agradar molt. Es fa la 

pregunta del per què no hi surt AMPA MDP a la carrossa tot i posar-hi diners, i la 

resposta és que s’ha seguit el mateix criteri que l’any passat que ja no hi va sortir. La 

Rosa Cuadros ha fet una instància a l’Ajuntament per preguntar el criteri que segueix 

el jurat per valorar l’otorgament de premis. La resposta que ha arribat ha estat de 

l’Institut municipal de cultura.  

Un cop finalitzatel d’Igualada hi va haver gent que es va animar per participar en el de 

Montbui i el de Vilanova. Va faltar coordinació pel que fa al tema de l’enganxall i d’un 

cotxe disponible per arrossegar la carrossa. Hi va haver una mica de mal rotllo i ho 

volen explicar a la junta per tal que se sàpiga. La Presidenta proposa fer unes bases per 

tal de tenir uns criteris que serveixin de guia.  

 Valoració de la Jornada de Portes Obertes: 

Hi va anar molta gent. L’ambient va estar molt bé. Es va preparar una enquesta per les 

famílies noves que hi anaven i la resposta va ser bona. A les famílies que anaven a 

preguntar se’ls donava una carpeta amb informació. Hi van anar unes 11 famílies.  

La noia del contacontes va tenir molt d’èxit. A l’abril aniran unes infermeres a l’escola 

a fer unes xerrades a la Llar d’Infants. La Montse Raja comenta que ha trobat a faltar 

posters a les botigues. S’ha de millorar el tema de l’entrega dels premis de les curses.  

 Festa per l’Owen:  

La comissió per la festa per l’Owen ja porta els tríptics i els cartells. Només es fa un dia 

i s’agrupa tot. La coca i la xocolata de l’esmorzar val 0,80€ i es va a través de Frescat. El 

preu del donatiu és de 3€ i inclou l’esmorzar i un tiquet per participar a una activitat de 

les que s’organitzaran.  

La guardiola estarà uns dies a l’escola per poder fer els donatius. El mag no cobra res. 

Quan acabi el mag hi haurà concert del Santi i de la Francina Cantarell. Tocaran 

cançons i quan hi hagi el pica-pica tocaran música ambient. Els d’Anima’ns ens 

cedeixen els inflables i també hi haurà una noia que vindrà a pintar cares i a fer 

globoflexia.  

S’ha demanat una tarima a l’Ajuntament per la pista negra i es decorarà la pista de 

colors. L’horari serà:  

11:00 xocolatada 

11:30 Mag Aizpi 

12:30 concert Q-stics  

En acabar el concert, pica-pica. 

 Trobada AMPA’s: 

El dia 19 d’abril serà la següent trobada AMPA’s a Capellades. Hi haurà esmorzar, 

eucaristia, visita al museu paperer i a l’abric Romaní. El dinar serà a base de pic-nic.  

 



 Informacions dels delegats/des: 

La Mireia Sabaté comenta que la subvenció del curs passat per la revista sembla que la 

ingressaran. Ens han confirmat  que ja la tenim otorgada. En l’apartat de subvencions, 

també hi entren les conferències i es demanarà subvenció per una conferència de cara 

al curs vinent, ja que tenim temps fins al desembre. 

També es planteja demanar subvenció per fer extraescolars però aquestes 

extraescolars han de ser organitzades per l’AMPA. 

 Informacions de la Presidenta:  

La Presidenta ens ha de comentar diferents temes: 

- Pel que fa a l’Impost de societats, la CCAPAC assessora AMPA’s amb un volum molt 

gran  de moviments. S’han mobilitzat diferents associacions i han signat  un 

manifest demanant la retirada. Finalment, s’ha retirat l’obligació de presentar 

l’impost a les associacions que ingressin menys de 50000€. 

- Els Moixiganguers ens han fet arribar una proposta de fer castells amb els nens. Ho 

poden fer a l’escola o al seu local.  

- Es recorda que el dimarts dia 10 hi ha la xerrada per part dels mossos.  

- El dia de lliure elecció es queda tal i com estava proposat des de principi de curs.  

 

Propera reunió dijous dia 9 d’abril a les 21:00. 

 

S’acaba la reunió a les 23:20. 

 

Assistents a la reunió:  

Anna Godó, Marta Coll, Montse Luque, Oriol Torra, Rubèn Campo, Gna. Lluïsa, Gna. 

Noemy, Sílvia Luque, Marta Gabriel, Montse Raja, Sònia Ortega, Imma Queraltó, Judit 

Jorge, Mireia Torres, Mireia Sabaté, Antonio Espinar i Montse Pelfort.  

S’excusen el Joaquin Nuñez, la Tonyi León, la Rosa Cuadros, la Carolina Telechea, la 

Judit Faure, el Javi Manzano i la Verònica Luque.  

   

 


