
Igualada a 05 d’octubre de 2017 

 

 

 

Inici de la reunió: 21:10h 

Assistents a la reunió: Sònia Ortega, Anna Solà, Marta Coll, Sílvia Luque, Montse Luque, 

Germana Lluïsa, Antonio, Mònica Ibañez, Raquel Ibañez, Rosa Cuadros, Judith Jorge, Mireia 

Torres i Imma Ubals. 

 Gimnàs per pares i mares: Es fa recompte d’inscripcions a l’activitat i es comenta als 

delegats que facin una nova crida a les classes per si hi ha gent que encara no s’ha 

apuntat i desitja fer-ho. Data màxima per inscriure’s el proper dilluns 9 d’octubre. Cal 

pagar l’activitat en el moment de fer les inscripcions. L’activitat serà els dimarts al 

vespre tal i com ja es va anunciar en el seu moment per l’AMPA. 

 Aprovació de l’acta anterior: S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena. 

 Primera Quota AMPA curs 17/18: Per a primers de novembre s’acorda que es passarà 

la primer quota de l’AMPA per aquest curs 2017/2018. Es farà en aquestes dates a fi 

de que no coincideixi amb cap altre càrrec de l’escola per el mes de novembre. La 

quota seguirà sent del mateix import que en els últims cursos, 14€ ara al novembre i 

14€ en un segon rebut durant el curs. 

 Assemblea Anual Ordinària de l’AMPA: La presidenta convocarà  l’Assemblea Anual 

Ordinària de l’AMPA per al proper dijous 2 o 9 de novembre, a decidir. La convocatòria 

serà 15 dies abans de l’assemblea i es farà en una única convocatòria a les 20:30h.  Un 

cop acabada l’assemblea es procedirà a fer la reunió ordinària de l’AMPA del mes de 

novembre. 

 Cursa Popular d’Igualada: Ha estat organitzada per la ciutat per al proper diumenge 22 

d’octubre. Com hem fet en els últims anys, l’AMPA oferirà un aperitiu post cursa al pati 

de l’escola per als participant de l’activitat. La Sònia coordinarà la compra de l’aperitiu 

L’AMPA també regalarà a tots els alumnes participants una bossa-motxilla amb el nou 

logo de l’AMPA estrenat el curs passat.  

 Castanyada i Festa de la tardor: Enguany farem el mateix que es va fer l’any passat ja 

que va ser tot un èxit de participació. Farem tallers relacionats amb la Castanyada i la 

tardor per als nens. Taller de fer panellets, taller de vestir moniatos, de fer caretes, de 

fer castanyaranyes, de collarets.... Es crea una comissió de la castanyada i s’obrirà un 

grup de wapp. També s’oferirà a tots els nens assistents el berenar. L’activitat tindrà 

lloc al menjador de l’escola, el proper divendres dia 27 d’octubre. Es passarà circular 

per apuntar-se la setmana del 16 d’octubre. L’activitat serà del tot gratuïta per als 

nens de l’AMPA que hi vulguin assistir.  

 Loteria de Nadal de l’AMPA:  La Judith Jorge que és qui s’ha encarregat de la loteria 

lliura documentació relacionada a la tresorera de l’AMPA, es tracta de l’acceptació de 

la reserva dels números de loteria per part de l’administració. Els talonaris ja els té 

l’escola segellats i a punt per repartir-los per qui els vulgui vendre. L’Antònia 

s’encarregarà de repartir els talonaris i portar-ne el control  i  recollir els diners dels 

talonaris venuts i ja passarà comptes amb l’AMPA un cop venuts tots els números. 



 Aportacions de AMPA a l’ Escola per al curs 2017/2018: Es decideix parlar-ne un cop 

celebrada l’Assemblea anual i tancat l’estat de comptes de l’AMPA. 

 Carnestoltes 2018: Està tot en procés. Se’n anirà parlant en properes reunions. 

 Informacions de la Presidenta: La Mireia ens llegeix un email de l’Oriol Torra referent a 

les famílies que tenen problemes amb la recepció dels correus electrònics de l’AMPA i 

de l’escola. S’acorda fer arribar el text de l’Oriol a totes les classes a través dels 

delegats. El text és prou explicatiu i en qualsevol cas si hi ha alguna incidència que no 

es pugui resoldre s’estudiarà a nivell individual i tanmateix se li enviarà la informació ja 

sigui en mail individual o de qualsevol altra manera. 

 Informació dels Delegats: La delegada de primer curs fa una observació a la directora 

de l’escola respecte de l’elecció de delegats verds al seu curs. Diverses famílies de 

primer han comentat a la delegada que hi ha hagut certa mala maror entre els nens 

perquè hi ha hagut repetició en el càrrec de delegat. Es demana a la direcció que per 

properes ocasions es revisi els alumnes que ja ho hagin estat perquè no ho tornin a ser 

i restin fora de la elecció per ser Capitans Verds. També es comenta que en els cursos 

on els infants encara són petits, es canviï la elecció amb candidatures per un sorteig. La 

directora ens comenta que ho parlarà amb la tutora i el claustre de professors i ens 

comenta també que aquest any hi va haver alguna incidència respecte d’aquest tema, 

ja que ja està previst que els nens que han ocupat el càrrec una vegada no ho tornin a 

ser i deixin oportunitat als qui no ho han estat. Llevat dels cursos en els que no hi hagi 

altres candidats que es presentin. A la propera reunió ens comunicarà com ha anat la 

conversa amb la tutora i amb la resta de professors. 

 Informació de la Directora: La germana Lluïsa ens comenta que el curs segueix el seu 

procés i ritme normal. 

 

Finalitza la reunió a les 22:23h. 

 

 


