
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 03 DE MARÇ DE 2016 

 

 La reunió comença a les 21:05h. 

 Assistents a la reunió: Judith Romero, Oriol Torra, Judith Faure, Xavi, Germana Lluïsa, 

Imma Queraltó, Rubén Campo, Rosa Cuadros, Sílvia Luque, Sònia Ortega, Germana 

Noemí, Montse Luque, Carolina Telechea, Vanessa Exposito, Antonio Espinar, Judith 

Jorge i Imma Ubals. La Judith Jorge substitueix a la Presidenta. 

 Excusats: Mireia Torres, Tonyi León, Mònica Calvo, Mònica Lluís, Marta Coll, Marta 

Gabiriel i Joaquín. 

 

 Aprovació de l’acta anterior: S’aprova l’acta que s’havia enviat per correu electrònic 

prèviament. 

 Valoració de les aportacions de l’AMPA a les activitats: Fish&Chips + Publi Bus Portes 

Obertes. Tot i que no és a l’ordre del dia, es comença la reunió tornant a parlar del 

tema. Es comenta per part de la Judith Jorge que hi ha un grup de pares i mares socis 

de l’AMPA que estan disgustats amb la donació que l’AMPA va fer a tots els alumnes 

que van anar al Fisch & Chips i que com que estan tant molestos i ho troben tant injust 

potser tornaran el rebut de la segona quota de l’AMPA. Sobre aquest tema també 

donen la seva opinió delegats que no van assistir a la reunió passada i on va quedar 

votat per majoria absoluta que les aportacions de l’AMPA prèvia votació serien sempre 

per la totalitat dels alumnes de l’escola, sense fer diferència entre socis i no socis.  El 

debat continua sobre com fer contents aquests socis que estan molestos amb la 

donació esmentada anteriorment. Es parla de ajudar econòmicament als socis de 

l’AMPA en la compra del xandall o de llibres de text o en la compra de la bosseta de la 

llar o les bates. Aquest punt es desestima perquè ja s’havia intentat portar a terme i no 

va ser possible. Surt el plantejament de si som purs gestors dels diners dels socis o si 

som una associació que intenta gestionar els seus recursos per al benefici de tots els 

alumnes de l’escola fent el que creiem millor per ells en cada cas i en cada moment. 

Com cada vegada que surt el tema el debat resta obert una vegada més deixant clares 

les dues postures. Amb tot preval la decisió esmentada en la passada reunió. En 

qualsevol cas també va quedar clar que aquesta nova junta faria tot el possible per 

augmentar el nombre de socis, fent d’aquest punt un tema prioritari des d’ara i 

sobretot per l’any vinent. 

 Valoració Carnestoltes 2016. Hi ha per part de tothom una valoració molt positiva de 

la festa, tot i que es creu que podíem haver entrat al podi! En qualsevol cas ens 

emportem un premi de 200€ per haver quedat en sisena posició. Aquest tema ja està 

tramitat a l’ajuntament a fi de cobrar el premi. El que sí es comenta és el tema de la 

música, no es va sentir i es valora la possibilitat de llogar un equip de música per l’any 

vinent, ja que el que tenim va molt bé per interior però a l’exterior no és massa viable. 

La màquina de fum no va funcionar massa bé i està posada a la venda per internet. Es 

referma l’essència  del nostre Carnestoltes com a festa familiar i de caràcter manual, 

això no es vol canviar ja que el que creiem és que més que guanyar anem a passar una 

bona estona el dia de la rua i també durant tot el procés de creació de la disfressa i de 

la carrossa. L’any vinent el carnestoltes serà el 26 de febrer. 



 Valoració Portes Obertes. Fa la valoració la Germana Lluïsa, i explica que va haver-hi 

molt bon ambient, ple de famílies de l’escola, però també famílies d’exalumnes i 

també bastantes famílies noves que van vindre a conèixer la nostra escola per dins. Tot 

va anar molt bé, la cursa i sobretot l’escola la va encertar molt amb el concert per a 

nadons que es va fer a la llar, que va tindre una molt bona acollida. També es valora 

molt positivament la gran difusió que es va fer a través de les xarxes socials de les 

Portes Obertes i de les activitats diverses que hi hauria. 

 Sortida de Primavera. Es pregunta si algú ha portat propostes i no hi ha ningú que 

n’hagi portat cap. La junta presenta les dues propostes que hem buscat. En primer lloc 

anar a una casa de colònies gestionada per Animan’s a la Pobla de Claramunt a fer un 

arròs i tres hores d’activitats per la canalla. Aquesta proposta no agrada gaire i de 

seguida és desestimada. La segona proposta és la de l’Òdena Village, un centre de 

natura i activitats relacionades que expliquem que hem anat a veure i ens ha agradat 

molt. Situat a Òdena en plena natura, presentem les activitats que ens ofereixen, en 

primer lloc una gimcana d’orientació per l’entorn, fent grups heterogenis de pares i 

fills. Després també ens organitzarien una cursa d’obstacles per totes les edats, el 

circuit té una milla, per tant és assequible a grans i xics, durant el recorregut de la 

cursa s’hi muntaran obstacles del tipus piles de bales de palla, troncs, pèlecs per saltar-

los, estructures per passar per sota..., a l`hora de dinar portem el nostre pícnic cadascú 

i allà hi  ha una zona molt xula per dinar, amb taules i cadires per seure per grans i 

petits, a la tarda és pot visitar els animals i també si algun nen ho vol muntar en burro 

acompanyat del seu pare o mare, visitar les gallines i ens deixen un espai molt gran per 

fer jocs dirigits pels nens, que nosaltres mateixos podem organitzar. Ells ens 

proporcionen un monitor i nosaltres hi posarem alguns adults que ho vulguin per 

organitzar les diferents activitats. La única cosa que resta pendent és el preu per 

persona, que el donarem tant bon punt ens ho comuniquin. Hi ha bastanta bona 

acollida a aquesta activitat que per molts és nova i diferent al que s’ha fet fins ara. De 

tota manera hi ha gent a qui no li ve de gust una activitat d’aquest tipus  i proposen fer 

una sortida lúdica-cultural, llogar un autobús i anar a visitar alguna cosa que encaixi a 

petits i grans. S’expliquen altres sortides d’aquest estil que s’havien fet en anys 

anteriors. Per això es posposa la decisió del lloc de la sortida per a la propera reunió a 

l’espera de presentar aquesta altra activitat, o si n’hi ha alguna més i poder votar quina 

ens agrada més a la majoria. Es demana que les propostes vinguin acompanyades de 

pressupost per poder tancar el tema el mateix dia de la reunió. El que queda clar és 

que el dia de la sortida serà el proper 8 de maig. 

 Segona remesa quota AMPA. Es comenta que aquest mes de març tocaria passar als 

socis la segona remesa de la quota anual de l’AMPA, però com que per motius aliens a 

la junta, la primera remesa no es va passar fins al desembre, per comptes de l’octubre, 

entenem que aquesta segona cal retardar-la en el temps, proposem abril o maig. I 

queda resolt que la tresorera parlarà amb la secretària de l’escola per tal d’esbrinar 

quin més no hi ha càrrecs de l’escola (colònies) per les famílies i llavors farem el nostre 

càrrec. 

 Bústia Suggeriments AMPA. Es comenta la idea que ha rebut la junta per tal 

d’instal·lar en algun racó de l’escola una bústia on la gent pugui deixar suggeriments a 

l’AMPA, a tots ens sembla bona idea i la Síliva Luque diu que mirarà de portar-ne una, 



sinó demanarem que ens en facin una de fusta. També es proposa per part de la Sílvia 

Luque la possibilitat de fer una enquesta senzilla i passar-la a totes les famílies per 

valorar l’AMPA i d’aquesta manera poder trobar punts febles per tal de millorar-los i 

ampliar el nombre de socis que és el que tenim en propòsit principal.  

Per la propera reunió la Sílvia i la Rosa ens en portaran un esborrany per poder-lo 

valorar i tirar la idea endavant. Es referma la idea de fer un tríptic per l’any vinent. 

 

 Canvi de dia de les reunions de la Junta de l’AMPA. Per part d’alguns delegats i també 

de la secretaria, Tonyi León, es proposa fer un canvi de dia de les reunions, actualment 

es celebren el primer dijous de cada mes, i es proposava fer-les el segon dijous, o bé 

els dimarts o dimecres. Finalment la majoria decideix deixar-ho igual per aquest any is 

si l’any vinent es vol se’n torna a parlar. 

 Inforamcions de la presidenta: La presidenta no assisteix a la reunió de la junta 

perquè en el mateix moment està assistint a una reunió de totes les AMPES d’Igualada, 

no tenim molt detallat  de que va la reunió a la que assisteix, ja que no li han fet arribar 

la informació més que oralment avui mateix. Però a grans trets el contingut de la 

reunió és per parlar i intentar aturar les amenaces contra l’escola concertada que 

alguns partits polítics i associacions de Catalunya estan promovent, són l’anomenada 

Assemblea Groga i han prestant una ILP  que  ha recollit 65.000 firmes a favor d’acabar 

amb les escoles concertades i convertir en públics tots els centres actualment 

concertats. De tota manera tant bon punt pugui ens enviarà informació de la reunió 

per correu electrònic i a la propera reunió ens farà un resum explicatiu amb tots els 

detalls. 

 Informacions dels delegats: No hi ha informacions dels delegats 

 Informacions de la Directora: La directora ens explica com de cara al setembre 

evolucionarà el programa multilingüe  de l’escola, iniciat ja fa alguns cursos i que cada 

vegada va agafant més força. També es comenta que els alumnes de sisè faran aviat 

l’examen d’anglès Cambridge English Young Learners per tal de poder obtenir el títol 

oficial Flyers. Es durà a terme al mes de maig, a través de l’escola examinadora 

d’anglès English Centre d’Igualada, examen per al que s’han anat preparant durant el 

curs. 

 Comentaris sobre la càmera que l’Ajuntament instal·larà al Passeig de les Cabres 

properament. Es parla del tema que ha sortit publicat als mitjans d’informació 

comarcal i ha voltat per les xarxes socials. Després de molts comentaris la majoria està 

d’acord en que aquest era el final inevitable, ja que els veïns s’havien queixat 

reiteradament de la nosa que feien dia rere dia els cotxes dels pares de l’escola mal 

aparcats i barrant el pas dels seus vehicles inclús sense deixar sortir o entrar cotxes als 

guals veïnals. Per part de l’escola s’havien fet diversos avisos als pares de l’escola que 

aparquen tant al passeig de les Cabres com a l’esplanada just davant de l’escola. Tots 

els avisos han estat en va. Finalment l’Ajuntament ha pres part en l’assumpte i així 

s’acabarà el problema pels veïns. Arrel d’aquest tema surt el tema de la seguretat dels 

nens per accedir a l’escola, els passos de vianants del carrer santa Anna i de la Plaça de 

la Creu (davant el comerç xinès) es creuen insegurs i més d’un pare i mare ha tingut 

ensurts al intentar creuar-los amb les seus fills. Es parla de més d’un ensurt! En 



especial al pas de davant l’escola, on els cotxes que venen de la plaça no tenen 

semàfor, i tot i que han de donar preferència al vianants moltes vegades no és així i hi 

ha hagut algun problema. Es proposa anar a veure al regidor d’urbanisme, Jordi Pont i 

exposar-li el problema, a veure quines solucions ens donen,  gestionar diferent els 

semàfors, posar-hi un policia a les hores de sortida i entrada, senyalitzar degudament 

com a zona escolar .... Es demana a la Carolina que parli amb el regidor i a veure si ens 

pot donar hora de visita. Es vota per fer la gestió junt amb l’escola i anar-hi junts, i així 

es farà, junts escola i AMPA. Hi ha voluntaris per anar a la reunió. En qualsevol cas 

quan tinguem la visita concertada ho parlarem amb la presidenta i es decideix qui hi 

anirà. 

 

 

La següent reunió queda convocada pel dijous 7 d’abril de 2016 a les 21:00h. a la sala 

d’actes de l’escola. 

 

S’acaba la reunió a les 22:50h. 

 

   


