
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 3 DE SETEMBRE DE 2015 

 Aprovació de l’acta anterior: 

A l’acta de l’últim dia s’hi ha d’afegir que l’Anna Godó també va dir que plegava. Un 

cop esmenat aquest punt, s’aprova l’acta. 

 Calendari d’activitats 2015-2016: 

18 octubre: Cursa popular  

22  octubre: Assemblea general 

24 octubre: Castanyada  

13 desembre: Sortida per la Marató. Anar a buscar el tió al bosc. 

19 desembre: Sopar de Nadal i tió. 

6 febrer: Carnestoltes 

Abril: trobada AMPA’s 

Abril/maig: Sortida de primavera 

18 juny: Festa de final de curs 

 

Pel dia 18 que hi ha la cursa popular d’Igualada, es proposa de fer una paella o una 

fideuada a l’escola amb els pares, mares i alumnes que vagin a córrer. S’han de 

demanar diferents pressupostos (Antonio i Sònia). 

Per carnestoltes, es proposa que aquest any siguin els alumnes i les famílies les que 

decideixin el tema de la disfressa. Se’n proposaran 3: romans, astronautes i peces de 

lego). Es passarà una carta a les famílies per tal que puguin votar. 

 

Per altra banda, a l’escola hi ha un equip de bàsquet i es vol obrir a totes les mares que 

hi vulguin participar.  

També es parla de fer un equip de running. Es començarà a córrer el dia 28 de 

setembre a partir de les 9. 

 Convocatòria d’eleccions:  

Les votacions són el dia de l’assemblea. S’han de presentar candidatures i si no es 

presenta ningú es vota entre els pares que formen part de l’AMPA. 

 Confirmacions de delegats:  

De moment s’han fet les reunions de la Llar, i ja han sortit les delegades de P2: 

Vanessa Expósito i Emma Magdaleno. 

 Informacions de la directora:  

La gna. Lluïsa ens informa que a l’octubre arriba una nova auxiliar de conversa que 

s’estarà amb 3 famílies que es van oferir: la de la Imma, la de la Sílvia i la de la Tonyi. 

L’auxiliar ajuda a reforçar l’anglès oral.  

També ens explica que a 6è els han tornat a tocar les colònies d’anglès. Aquest cop, la 

nostra escola ha estat la que ha obtingut la 1a posició de tot Catalunya. 

Els resultats d’avaluació externa d’anglès han estat prou satisfactoris. Les altres àrees 

també han anat prou bé.  

Aquest any s’engega un projecte de tres anys que s’acabarà el juny del 18 a totes les 

MDP. És un projecte d’assessorament per part d’una empresa externa, en què hi ha 3 

apartats: identitat, marca caputxines i crear oportunitats.  



L’últim tema que ens explica la gna. és que per anar a la pista negra s’haurà de sortir 

pel corraló.  

 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 1 d’octubre. 

 

S’acaba la reunió a les 23:20. 

 

Assistents a la reunió:  

Sònia Ortega, Marta Coll, Rosa Cuadros, Sílvia Luque, Montse Luque, Mireia Torres, 

Emma Magdaleno, Vanessa Expósito, Marta Gabriel, Tonyi León, Judit Jorge, Gna. 

Lluïsa, Gna. Noemy, Antonio Espinar, Montserrat Pelfort, Rubèn Campo, Montse Raja, 

Imma Queraltó i Oriol Torra.  

 

Han excusat l’assistència Carolina Telechea, Joaquin Nuñez i Anna Godó. 

   


