
ACTA REUNIÓ AMPA DIA 3 D’ABRIL DE 2019

La reunió comença a les 21:10 hores

Els assistents a la reunió són: Gna Lluisa, Judith Jorge, Imma Ubals, Montse Luque,
Vanessa Expósito, Rosa Cuadros, Marta Coll, Mireia,  Anna i Sònia.

Excusats: el resto de membres d’AMPA.

 Aprovació de l’acta anterior.

 Valoració de portes obertes  : valoració molt positiva. Del que es va comprar pel pica-
pica i esmorzar post cursa d’orientació, es va acabar l’aigua i la fruita, va agradar molt
la idea, així com la cursa d’orientació.
Moltes visites de possibles famílies noves ( 7 o 8 per a P3). Per a P2 queden només 2
places i per a P1 queden 4 places lliures.
L’Anna ens comenta que feia molta calor, durant el concert, sobretot, així, es podria
demanar preu d’una ràfia per a possibles actes posteriors?

 Segon rebut quota AMPA:    a dia d’avui ( 3 d’Abril  de 2019 ) encara no hem pogut
passar el rebut ja que la responsable d’administració de l’escola està malalta. 
Previst fer-ho entre divendres 5 d’Abril i dilluns 8 d’Abril. Així, també, es recorda a la
Mireia  la  necessitat  de  tornar  a  fer  arribar  a  les  famílies  la  carta  de  l’AMPA  per
recordar qui som i quina és la nostra missió.

 Sol.licitud subvencions:   ja estan demanades les subvencions, ens explica la Imma que
s’han fet les següents sol·licituds: 

o Equipament pel pati
o Terra cautxo sota rocòdrom ( la peça més alta fa 1.75cm)
o Festa sopar final de curs

 Samarretes AMPA:   Hem de fer el comunicat a les famílies per saber qui en voldrà i així
fer la comanda, però esperem la Germana Lluïsa ens passi la informació del que estan
treballant  des  de  l’escola  MDP de  Sabadell  sobre  dessuadores  conjuntes  totes  les
escoles MPD i AMPA’S.

 Sortida Primavera AMPA:   considerem oportú modificar la data de la sortida a la tardor
( Novembre ) o Primavera ( Març), sinó hi ha masses activitats. En tornarem a parlar al
Setembre.

 Pressupost WC pavelló:   Es decideix passar la quota de l’AMPA i parlar-ne a la pròxima
reunió. Creiem que és una inversió necessària pels alumnes de l’escola,  s’estudiarà
quina part pot aportar AMPA i quina escola...així com si disposem de més pressuposts.



 Festes final de curs:  

o Festa de 6è  : 19 de Juny de 2019
o Festa de la llar :   27 de Juny de 2019
o Festa AMPA:   15 de Juny de 2019 : La vanessa ens comenta que coneix una

empresa que ens podria  fer el  càtering,  preguntarà pressupost.  Així  també
parlem de portar més idees per valorar quines opcions tenim.

 Comissió 150 anys MDP Igualada:   Encara queden dies, però els membres de l’AMPA
ens oferim a ajudar en el que sigui necessari. Faltarà saber qui més formarà part de la
comissió.

 Informació dels delegats:  

o La Montse demana a la Gna Lluisa com es tria el millor esportista pels premis
Neptú. Ens respon que és sobre el criteri del professor i que aquest any es va
fer una enquesta. La majoria dels assistents que hi hauria d’haver uns criteris
per triar els guanyadors.

o La Judith comenta el tema de la piscina MONAQUA: Seria els dimarts de 17:30
a 18:15h. A P2 ja hi ha un grup, faltaria preguntar a P4 i P5.

FI DE LA REUNIÓ: 22’40 HORES.


