
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 29 DE  NOVEMBRE DEL 2017 

La reunió comença a les 21:15 hores 

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Gna Eulàlia, Antonio, Marta Coll, Judith, 

Raquel, Silvia Luque, Marta G, Rosa, Imma Queraltó, Oriol, Imma Ubals, Mireia,  

Vanesa, Mònica, Sònia, Tonyi. 

 

Excusats: la resta de membres de l’AMPA. 

 

 Aprovació de l’acta anterior. 

 

 Quotes AMPA: es comenta que dels rebuts que s’han passat, només s’han tornat dos 

rebuts. 

 

 Marató: diumenge 3 de desembre. A les 10:30 farem la caminada i anirem a buscar el 

tió. Es farà des de  l’escola pel Rec fins arribar a Can Titó . La Raquel comenta que el 

seu home portarà el tió al punt de trobada que es decideixi. Una vegada tinguem el tió 

tornarem a l’escola i a les 12’30 la Susanna Maldonado ens farà una classe de 

(FITDANCE), la Mireia comenta que si fa bo es farà a la pista, serà necessari preparar la 

música i el micro per tal de poder fe la classe. Una vegada feta la classe,  farem un 

pica-pica, cap allà les 13’30 i seguidament el sorteig del pernil. Posem guardioles per 

fer les aportacions. Es comenta de posar una caixa ben forrada i precintada. També es 

decideix deixar les guardioles tota la setmana, per així anar recollint més donatius 

durant la setmana. La Raquel anirà a buscar la guardiola. La Sònia portarà les boles 

(saquet) pels números del sorteig. Les tires de la Rifa les ha comprat la Mireia i les ha 

comprat a la Codorniu, surten més econòmiques que a la Bolsera. 

 

 Festa de Nadal, sopar de Nadal i tió (16 de desembre). S’havia comentat canvia les 

llaminadures, per una altre cosa, però al final es decideix continuar amb el mateix.... ja 

que és difícil agafar alguna cosa per les diferents edats, s’ha de decidir com fer les 

esperes de torns del tió. La missa és farà a les 18’30, i a continuació tió i sopar. Aquest 

any és decideix fer pica-pica, brasa al pati, torrons i coca pels postres. El pica-pica el 

compraran més complert per sopar de Nadal. El dia màxim de entrega de recollida de 

papers del sopar serà l’11 de desembre. 

 

 Carnestoltes, passar mail el més aviat possible. Data màxima abans del dia 18 de 

desembre. 

 

 L’enllumenat de Nadal no és podrà fer com s’havia comentat perquè les branques no 

aguanten, es comenta de posar cortines de llums al balcó de l’escola i un panel de 

“BON NADAL”. 

 

 

 



 Informació de Delegats, la Rosa comenta que va anar a la reunió del Consell Escolar 

Municipal, ens explica que l’any que ve Igualada serà ciutat Europea de l’Esport. La 

Laura Orgué i la regidora d’esports que volen ser candidates, van proposar de fer un 

projecte ( durant 1 hora i mitja) a les escoles amb alumnes del cursos de 5è i 6è. 

També es va parlar de les beques d’ajuts de menjadors, material i reutilització de 

llibres. Projecta aire, i obres de la Teneria. 

L’Imma Queraltó, comenta lo la professora de anglès la Gisela i la Gna Lluisa diu que 

aquesta professora pot donar la classe sense problema. 

 Per acabar es parlar del preu del teatre de Nadal que ha pujat 1€. 

 

FI DE LA REUNIÓ: 22’20 HORES. 

 

 

 

 

 


