
Reunió AMPA 9/04/2015 

 

 Aprovació acta anterior. 

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

 Valoració Festa Owen: 

Molt bona valoració: tant a nivell de participació, com organització i col·laboració. Es van 

recollir 1521,77 € 

La Gna. Lluïsa comenta que el diumenge 26 abril es fa una missa als Caputxins i la recol·lecta 

que es faci anirà destinada per l'Owen. 

Es queda que es deixaran les guardioles (una a l'escola i l'altre la Sonia) fins a final de curs. 

Llavors es farà recompte final i es farà ingrés per tota la quantitat recollida (festa més els 

diners que hi puguin haver a la guardiola). 

També comenta la Gna. Lluïsa que quan tinguin el recompte fet a la festa d'apadrinament del 

nen una part la donarien a l'Owen. 

Hi ha varis comentaris respecte a la festa que la música no era la més adequada per la canalla 

però que cantaven molt bé. 

Es fa el comentari que a la festa final de curs que organitza l'AMPA es podria destinar una 

part dels diners a l'Owen: una idea seria que l'import que costa el menjar del sopar es doni a 

l'Owen i que cada persona porti el seu pícnic, una altra opció que dels diners ingressats pel 

sopar es donés una part a l'Owen. També fer una aportació directa des de l'AMPA.  

 Valoració xerrada mossos. 

Puntuació molt dolenta 

La Montse Pelfort va comentar que es va sorprendre desagradablement de la xerrada ja que el 

mosso que va venir era el responsable que porta aquests temes. Vergonya de com va anar. Va 

donar la sensació que era un suplent.  

No va saber donar resposta a una pregunta d'una mare. Sabien més coses els assistents a la 

reunió. Va sorprendre que el mosso no tingués Facebook. No sabia com s'havia de fer el 

control parental. 

No es podia comparar ni de bon tros amb la xerrada que es va fer uns anys enrere. No sabia 

fer anar un PC. Impressió general molt negativa. Conferencia monòtona, no va aportar els 

resultats esperats. 

Per una propera reunió es proposa buscar un professional d'un altre àmbit. 

Llegia els papers, poc amigable i poc comunicatiu. 

 

 Trobada AMPAS 

Fins al moment no hi ha hagut resposta per part de les famílies, només dos, tres famílies havien 

dit que hi anirien. S'espera a veure si alguna família mes s'apunta. 

 

Es torna a dir que a la darrera trobada que es va fer a l'escola de Bailèn va sortir la idea de fer 

les properes trobades a Pallejà. El següent any tocava a Igualada preparar la trobada i es va fer 

a Pallejà, però no va venir cap família de Bailèn, només les Gnes. 

 

 Informacions delegats: 

Joaquin-Delegat 1: 

 Una mare pregunta sobre les actes al blog, Se li contesta que si que es té present però 

per motius de feina no estan al corrent. Es pren nota. 

 Com es que les invitacions que van donar del Parc West estaven caducades? La Gna. 

va dir que se'n van adonar quan ja estaven repartides. 

 A primer de primària tarden molt a sortir, comenten si la Teresa té el micro apagat. La 



Gna. diu que la Teresa té fama que apura fins al màxim, però no és ella qui sempre té 

els nens de 12:00 a 13:00h. En pren nota. 

 Informacions directora 

 Ja ha començat el tercer trimestre i amb normalitat. 

 Al final de curs s'organitzarà el casal d'estiu. Preveuen donar la informació a les 

famílies sobre el proper dimecres. Mantenen els preus de l'any passat, tot i que 

tenien el dubte de si  s'apujaria el preu de la piscina. El faran mestres de l'escola. 

 Organització venta de llibres. Comenta que estudiaran la informació sobre com ho 

poden fer per no haver de pagar a Hisenda més del compte. No es vol donar el 

negoci a Hisenda. 

 Van tenir visita inspector fa uns dies i l'informe és molt favorable. Es va presentar 

la documentació segons el format que marca el Departament d'Ensenyament que 

es mostra amb indicadors -criteris quantificables, de vegades difícil de poder 

valorar. 

Aspectes positius: El centre obté bons resultats, tant a l'avaluació interna com externa. La Gna. 

comenta que el Departament admet una desviació del 5% entre l'avaluació interna i externa. Aquesta 

avaluació es fa de manera regular. En l'avaluació del 3er quadrimestre el 92% dels cicles superiors 

estan a 4 punts per sobre de la mitjana catalana. 

Tenim un 100% de competència a nivell de català i anglès. 

Mantenir i millorar. Amb pocs recursos que té l'escola per alumnes amb necessitats s'aconsegueixen 

bons resultats i li surt rendible al Departament. 

 Se li pregunta per les preinscripcions a P3. Són 15. 

 Sobre el concert  la Gna. diu que està vinculat a la qualitat i bons resultats. 

 Informa que es posarà informació de la Llar d'infants en quatre punts d'informació 

d'Igualada durant quatre setmanes consecutives. 

 Informacions de la Presidenta: 

 No s'haurà de pagar Impost de Societats. 

 Respecte a la Revista, per no pagar el 21% en concepte IVA pels ingressos 

anunciants es queda que a l'albarà que s'entregui als diferents col·laboradors posarà 

com a concepte DONATIU REVISTA 2015. Import continua sent el mateix. 

 Festa de 6e. Es preguntarà preu de les orles  i es comenta limitar el pressupost de 

la festa. 

Propera reunió 7 de Maig 2015 

S'acaba la reunió a les 22:55 h 

 

 

Assistents: Marta Coll, Montse Luque, Oriol Torra, Montse Raja, Sonia Ortega, Judit Jorge,  

Gna. Lluïsa, Gna. Noemí, Carolina Telechea, Rosa Cuadros, Montse Pelfort, Mireia Sabaté, Joaquin 

Nuñez. 

 

Excusen assistència: Anna Godó, Mireia Torres, Antonio Espinar, Sílvia Luque, Tony León, Marta 

Gabriel, Judit Faure, Javi Manzano, Imma Queraltó, Rubén Campo, Verònica Luque.  


