
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 7 DE MAIG DE 2015 

 Aprovació de l’acta anterior: 

S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic prèviament, després de 

modificar un apartat del punt d’informacions a la directora (... es mostra amb 

indicadors, de cara al futur, -criteris quantificables-...). 

 Valoració de la Trobada AMPA’s:  

La Trobada va estar molt bé. Van ser molt ben atesos. Les visites al museu i a l’Abric 

Romaní van estar molt bé. En total hi havia unes 95 persones.  L’escola d’Igualada va 

guanyar al premi al millor pic-nic i un guardó. També van donar un obsequi consistent 

en una pedra típica de Capellades amb un escrit. 

 Revista:  

Es vol donar el dia 27 de maig si està tot acabat, perquè és el dia de la festa del pare 

Tous. Per l’AMPA, els escrits i les fotos estan, però  el tema de la publicitat és el que 

encara falta. Perquè econòmicament surti a compte, la Gna. Lluïsa ha mirat una 

empresa que fa fotocòpies. L’espiral serà com l’any passat, la passaran els pares.  De 

publicitat, hi ha més o menys com cada any. 

 Festa de final de curs:  

La festa és el dia 13 de juny. L’hora s’avança a les 8 de la tarda. Depenent de la 

quantitat de gent que siguem, es farà al pati o a la pista negra. El sopar començarà al 

voltant de les 9. Hi ha una proposta d’Anima’ns perquè els nens i nenes que fan 

Ritmijoc facin un espectacle.  

L’horari final per la tarda és: a les 7 trobar-nos la gent de la junta per muntar les taules, 

a les 8 comença a arribar la gent i es prepara el sopar i a les 9 comencem a sopar. Falta 

concretar l’horari del Ritmijoc, en el cas que es faci. La carta es passarà el dia 22 o 26 

de maig i s’ha de retornar com a màxim el dia 5 de juny. El preu es deixa igual que el 

curs passat (10€). Per sopar es fa el mateix, barres i de postres coca de forner, i tot es 

va a encarregar al mateix lloc, Forn Jaume i Vicenç. De pica-pica, com sempre, olives, 

patates... S’ha de buscar l’obsequi pels participants als balls, però això quan sapiguem 

la quantitat de nens i nenes que ballen.  

 Festa de 6è:  

S’han reunit els pares i mares, i tenen clar què es fa: samarreta la tenen a punt ja. Es 

farà l’orla al Minerva. 16 de juny és la festa de graduació i sopar de 6è. Del sopar 

s’encarrega de comprar-ho la Junta de l’AMPA. L’acte comença a les 7 de la tarda.  

 Informacions dels delegats/des: 

El Joaquín Nuñez pregunta per què no es pengen les actes al bloc. Fa un temps que no 

s’actualitza. Es mirarà de posar al dia.  

Un altre tema que explica el Joaquin, com a delegat de 1r, és que desapareix material i 

es tallen bates. S’explica que a 1r el material escolar el dóna l’escola i no es té perquè 

portar de casa. Pel que fa a una de les bates tallades, van veure un nen que es tallava 

la seva bata.  

La conclusió a la que s’arriba, és que s’han de treballar les relacions amb els pares.  

El Rubèn Campo torna a insistir amb el tema de l’horari de sortida de la classe de 1r 

tan al migdia com a la tarda i se’ns diu que se li farà un recordatori de plegar més 

d’hora.  



La Mireia Torres pregunta si hi ha la possibilitat de quedar-se a dinar als nens que 

assisteixin al casal d’estiu. Es mirarà si hi ha prou nens per contractar càtering i sinó es 

parlarà amb les famílies.  

La Marta Coll pregunta si hi pot haver permanència al casal d’estiu de 1 a 2 del migdia, 

tenint en compte que es preveu un augment de nens i nenes. 

La Montse Raja pregunta què inclou el preu del rebut i se li explica que són les 

despeses, que des del 2n trimestre estan dividides mensualment.  

El Joaquin Nuñez fa arribar un missatge de part de la Montse Luque donant les gràcies 

pel menjar especial pels al·lèrgics que es va fer portar el dia de la festa de la Divina 

Pastora.  

 Informacions de la Directora:  

- La Germana Lluïsa ens comunica que es van recollir 651€ + 20€ més als Caputxins 

el dia de les comunions.  

- El dia 18 de juny hi ha la festa de la Llar. Es vol obrir la festa a les famílies de P1 

també.  

- Es comunicarà a les famílies deP2 que hi haurà un canvi de tutoria. A partir d’ara la 

tutora serà la Marta, en comptes de la Judit per un tema de baixes maternals quan 

correspongui.  

- S’han fet les proves de 6è. Ara toca seguir el ritme escolar i quan hi hagi els 

resultats es donaran els de competències bàsiques.  

 Informacions de la Presidenta: 

La presidenta vol aclarir uns temes pel que fa a la festa de l’Owen. A la reunió del mes 

passat, es va decidir que els diners que es van recaptar a la festa per l’Owen es 

donarien a final de curs, juntament amb les guardioles que encara estaven repartides. I 

també s’havia acordat això mateix amb la mare de l’Owen.  

En cap moment es va dir el contrari. La Junta de l’AMPA és una associació que actua 

voluntàriament, però sempre després d’uns compromisos adquirits.  

La mare de l’Owen va comentar al grup que organitzava l’acte que necessitava els 

diners ja, perquè els hi reclamava el gestor per la declaració.  

Els membres de la comissió, com és normal, volen ajudar la mare. El problema més 

gran que hi va haver va ser el banc que no va permetre fer les gestions de manera 

telemàtica.  

El problema és que es van prendre uns acords i aquests acord s’han trencat. Hi ha 

d’haver un diàleg coherent.  

Hi ha una responsabilitat de cara a tot el que es va fer. Hi va haver una mala 

comunicació i algun que altre malentès. Queda constància que per WhatsApp, la mare 

de l’Owen va demanar que s’ingressessin els diners abans del que s’havia acordat. 

Només es parla de no trencar els acords que es prenen en junta i que consten en acta.   

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 4 de juny de 2015. 

S’acaba la reunió a les 23:50. 

 

Assistents a la reunió:  



Mireia Torres, Rubèn Campo, Oriol Torra, Marta Coll, Sílvia Luque, Rosa Cuadros, 

Marta Gabriel, Joaquín Nuñez, Montse Pelfort, Imma Queraltó, Germana Lluïsa, 

Montse Raja, Carolina Telechea, Germana Noemy, Antonio Espinar, Anna Godó. 

 

Han excusat la seva assistència la Tonyi León, Judit Jorge, Judit Faure, Javi Manzano, 

Montse Luque, Mireia Sabaté i Sònia Ortega.  


