
Igualada a 06 de febrer de 2020. 

 

 

Inici de la reunió: 21:15h 

Assistents a la reunió: Edurne Fernández, Ester Romero, Vanessa Expòsito, Germana Lluïsa, Anna 

Solà, Laia Figueras, Judit Romero, Maewa Jiménez, Verónica Luque, Judith Jorge i Imma Ubals. 

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

• Carnestoltes: Es comenta que es comunicarà a totes les famílies participants de 

carnestoltes que aquest cap de setmana es repartiran els vestits ja acabats i es quedarà 

per assajar la coreografia. Hi ha gent que comenta que la coreografia és massa moguda, 

amb massa salts i que no resistiran tanta estona saltant a aquest ritme. Ja s’ha plantejat 

utilitzar dues cançons, una la que ja tenim, que presta a saltar i moure’s més i una altra 

que serà més tranquileta, per poder descansar una mica entre una i altra coreografia. 

Es confirmen 107 persones apuntades entre petits i grans, estem contents per la gran 

acollida que un any més té aquesta festa. De tota manera es reitera que la gent no 

col·labora gaire, que a part de la comissió del carnestoltes, han anat a ajudar a la 

confecció poques mares i pares, no més de dos o tres... Amb tot arribem a la conclusió 

que aquestes coses sempre passen i que els que s’apunten per tirar-ho endavant ja 

saben q acabaran treballant de valent. Tot i així el balanç és súper positiu, les mares de 

la comissió parlen de que s’ha creat un grup molt xulu i que hi ha hagut molt bona entesa 

entre totes, que s’han coordinat molt bé i que a més s’ho han passat estupendament 

fent els tallers i tota la elaboració de la disfressa. S’han fet tres talles més la dels bebès 

i ja està gairebé tot acabat. 

La carrossa també tira endavant, els pares hi treballen i tot sortirà a temps, aquest any 

el remolc ens el deixa el marit de la Maewa i els altaveus els llogarem per 150€, hem 

pactat unes bones condicions, la Judit Jorge és qui coneix el noi que ens els llogarà. 

Es comenta però, que l’any vinent, a la carta que es passa a les famílies per tal d’apuntar-

se al carnestoltes, hi constarà la necessitat de col·laborar en els tallers de confecció. I 

s’estableix per votació i amb majoria que les persones que col·laborin activament en la 

confecció pagaran un preu més reduït que les que no col·laborin en els tallers. Es parla 

de 15€ les que no participin en l’elaboració dels vestits i 10€ les que sí participin. 

Per altra banda, es vol agrair i que consti en acta, la gran feina i ajuda que ens ha donat 

el Ricard Lamolla. Que sense ell no s’hagués pogut fer tant fàcilment les disfresses i ens 

hagués costat molts més diners. 

També es comenta que els professors podrien col·laborar més en aquesta festa del 

carnaval. 

Finalment està decidit que a més del dia 27 de febrer a la Rua d’Igualada, també es 

sortirà a la Rua de Montbui el dia 7 de març, i resta pendent la de Vilanova el dia 29 de 

febrer, si s’hi apunta prou gent també s’hi anirà. 

• Portes obertes: El proper 14 de març celebrem les portes obertes de l’escola, és un 

dissabte al matí. L’escola, igual que l’any passat, ha organitzat una cursa QR. I finalment 



decidim que a les 11h. hora en que es preveu s’acabi la cursa, l’AMPA oferirà un 

esmorzar a tots els participants, que consistirà en fruita de temporada, coca del Garnier 

i xocolata. L’escola havia proposat fruita i ampolletes xiques d’aigua. Però hem pensat 

que hi afegiríem la coca i xocolata i que substituirem les ampolletes d’aigua per garrafes 

de 6 o 8 litres i comprarem uns dispensadors que s’acoblen a les garrafes. D’aquesta 

manera evitarem l’accés de plàstic i els dispensadors ens serviran per altres 

celebracions. Aquesta última decisió ens porta a decidir eliminar el plàstic de l’AMPA, 

anirem acabant amb les existències que tenim i les pròximes compres que fem ja seran 

amb vaixella de paper. Mirarem opcions i preus i a partir d’ara ja no comprarem més 

plàstic, a no ser que sigui absolutament necessari degut a un preu molt elevat o que no 

trobem el que necessitem. També hi ha la iniciativa de marcar els gots amb el nom de 

les persones que l’agafin, d’aquesta manera se’n farà un us més responsable. L’AMPA 

vol fer canvis en els seus hàbits amb la finalitat de ser més sostenibles i anar d’acord 

amb la filosofia d’escola verda que fa anys que ensenyem als nostres fills. 

Dins la mateixa conversa, acaba sortit el tema d’un tendal pel pati, una lona que cobreixi 

la part del pou fins la zona de la llar. Es comenta que l’any passat va fer molt sol i molta 

calor i la gent no estava davant l’escenari on hi havia contractada una actuació per 

amenitzar la festa. 

Aquest tendal ja ens servirà per la resta de festes que fem al pati, com per exemple la 

graduació de P5 o la festa de la llar d’infants. 

 

• Aportació AMPA a la publicitat per Portes Obertes:  La germana Lluïsa ens comenta si 

aquest any volem com a AMPA ajudar a finançar la campanya de publicitat que 

anualment fa l’escola. Ja fa uns anys que col·laborem. Aquest any es vol fer el mateix 

que l’any passat, un EiEp! a la Rambla, amb una durada de 3 mesos. Votem i decidim 

que sí. L’import serà d’entre 250€ i 300€, la meitat de la factura. La tresorera mirarà 

import de l’any passat i també ho consultarà amb la Montse Clèries. 

  

• Altres inversions de l’AMPA a l’escola per al curs 2019/2020: Enguany farem el mateix 

que es va fer l’any passat, cal mirar exactament quin va ser l’import aproximat que vam 

donar a l’escola, la tresorera li sonen uns 2000€ aproximadament. Ho revisarà i ho 

parlarà amb la Junta de l’AMPA per acabar de determinar un import. 

El que sí està clar, es que els diners que aportem aquest curs aniran destinats a la 

construcció d’un lavabo al pavelló. Cosa que creiem prioritària. La Germana Lluïsa diu 

que en principi tronaran a llogar el pavelló durant el Rec a Igualada Comerç, igual que 

durant la última edició, i que tot el benefici que en treguin (1500€) aniran destinats a la 

construcció del lavabo esmentat. L’AMPA hi posarà també la part que s’estimi per poder 

deixar-lo enllestit quan abans millor. 

En aquest mateix punt es parla de la necessitat de posar algun tipus de refrigeració a la 

Llar, ja que hi fa moltíssima calor. Es debat sobre aquesta idea, i s’acaba decidint que ho 

posarem a la llista de les coses necessàries per l’escola en les que l’AMPA col·laborarà 

econòmicament en un futur, potser si es pot aquest curs i sinó el curs vinent. Queda 

apuntat com a cosa necessària. 

 



• Festa de 6è curs 19/20:  Lligat amb el punt anterior surt el tema de la festa de graduació 

dels nens de 6è. Es comenta que aquest any a la classe esmentada hi ha moltes famílies 

que no paguen les quotes de l’AMPA. És una festa on l’AMPA fa una aportació important 

per alumne, tal com: Regal d’una samarreta o motxilla de record per alumne, la orla de 

cada alumne, l’aperitiu per a les famílies, el sopar dels alumnes amb els professors, la 

decoració del pati per al dia de la graduació entre alguna altra cosa. Per tant el fet que 

més de la meitat dels alumnes (potser 2/3)  no paguin AMPA ens porta a prendre una 

decisió que fins ara no s’havia plantejat en ferm. 

La decisió és la següent:  es farà el càlcul del que li costa a l’AMPA la festa, dividirem per 

nombre de nens que hi ha a l’aula, i les famílies que no siguin socis de l’AMPA hauran de 

pagar la quantitat que es determini, els socis no hauran de pagar res, com s’ha fet fins 

ara. Ja que amb la seva aportació anual de socis els queda coberta la totalitat de la festa. 

Es decideix muntar una reunió amb totes les famílies de 6è, la Junta de l’AMPA, la 

delegada o delegat de 6è i si escau també pot haver-hi la tutora o tutor, la directora de 

l’escola i qui es cregui necessari. En aquesta reunió se’ls comunicarà la decisió que ha 

pres l’AMPA. 

Decidim també que aquesta decisió, aprovada per unanimitat en aquesta reunió,  

s’aplicarà a partir d’ara els cursos vinents. I s’explicarà a primers de curs cada any perquè 

les famílies estiguin assabentades i puguin decidir a l’inici de curs si volen ser socis de la 

nostra AMPA o bé volen pagar  a final de curs l’import de la festa. 

 

 

• Informacions dels delegats: la Vanessa Expósito li comenta a la germana una incidència 

de les extraescolars de patinatge. La germana Lluïsa ens comunica que parlarà amb 

l’empresa per posar solució a aquesta demanda. Es tracta de fer anar als infants al 

lavabo abans de començar les activitats, així no interrompran la classe per fer-ho. 

• Informació dels delegats: També surt el tema del xandall de l’escola, es comenta que les 

samarretes son de molt mala qualitat i que estaria bé canviar-les. S’enganxen amb tot i 

els nens van plens de tibades a la samarreta. També hi ha el comentari de les 

cremalleres, són de molt mala qualitat i es trenquen amb freqüència. L’Esther Romero 

diu que ho preguntarà allà on ella treballa, fan xandalls escolars, sembla que també per 

alguna altra escola MDP de Catalunya, preguntarà pressupost i si la qualitat és millor ens 

plantejarem de fer canvis de proveïdor. També es volen canviar les motxilles de la llar 

d’infants i l’Esther també sol·licitarà pressupost per aquest tema a la seva feina. 

 

Finalitzem la reunió a les 23:12h. 

 

 


