
Igualada, Dimarts 10 de novembre de 2020 

Assistents a la reunió telemàtica via zoom: Mireia Torres Vico,  Judit Romero, Cristina Torres, 

Vanessa Expòssito, Judit Jorge, Mònica Ibañez, Ester Romero, Maewa Jiménez, Anna Alonso, 

Núria Corcelles, Imma Ubals i David Martínez com nou a director de l’escola aquest curs. 

Inici de la reunió a les 19:30h 

• Aprovació de l’acta anterior 

• Confirmació de delegats de l’AMPA per al curs 20/21.  

P0: Anna Cabrera 

P1: Pendent 

P2: Laia Figueres 

P3: Judit Romero 

P4: Núria Corcelles 

P5: Montse Estapé 

1er: Mònica Ibañez 

2on: Ester Romero 

3er: Anna Solà 

4t: Maewa Jiménez 

5è: Vanessa Expòssito 

6è: Cristina Torres 

 

Confirmació de vocals: Anna Alonso, Sònia Ortega, Oriol Torra, Danyi Sagarribay. 

Resta pendent el delegat o delegada de P1. Pel que fa a la junta directiva continua la 

mateixa que els darrers cursos, formada per: Mireia Torres com a presidenta, Tonyi 

León com a secretària, Judit Jorge com a vicepresidenta i Imma Ubals com a tresorera. 

Donem la benvinguda al nou director de l’escola en substitució de la germana Lluísa. 

 

• Primera quota AMPA per al curs 20/21. La segona quota del curs passat no la vam 

passar, vam creure convenient no fer-ho ja que l’escola va restar tancada tot el tercer 

trimestre i unes setmanes del segon. Aquest nou curs debatem de manera intensa que 

cal fer amb la primera quota. Es parla molt sobre aquest tema, cadascú que ha assistit 

a la reunió dona el seu perer i ha justificat la seva opinió, tots estem d’ acord en que 

els temps són complicats per les famílies i que la incertesa ens abraça a tots,  però 

també estem d’acord en que l’AMPA ha de continuar ajudant l’escola en la mida del 

que pugui i més en les circumstàncies presents i les d’un futur proper. A més cal que la 

nostra associació tingui un petit romanent al compte ja que si en algun moment 

poguéssim fer activitats com abans, les puguem fer. A més hem de continuar cobrint 

les despeses que tenim. Pel que fa a la segona quota, la que passem a l’abril també de 

14€, hem decidit parlar-ne i prendre decisions més endavant, segons evolucioni la 

situació que actualment tenim. 

Finalment votem i prenem la decisió de passar la primera quota de 14€ per alumne. 

Falta decidir la data i la redacció d’un escrit per acompanyar l’habitual correu a les 

famílies en el moment de passar la quota. Volem explicar de manera didàctica i 

entenedora el perquè s’ha decidit passar-la.  

• Loteria de Nadal 2020. Es comunica que la loteria ja ha estat lliurada a les famílies que 

ho han volgut i ja està a la venda. Ens encoratgem a vendre’n molta! Ja que aquest any 



més que mai serà un ajut econòmic per a la nostra associació. Millor no entrar a 

l’escola a comprar-ne, és millor contactar amb els delegats i ells diran a la gent que en 

vulgui qui  en ven. 

 

• Extraescolars: degut a les noves normes de la Generalitat a causa de la pandèmia, 

només s’han pogut mantenir les extraescolars que es fan a les escoles i sempre dins els 

grups bombolla ja establerts. Es per això que es manté el Teatre Musical per als nens 

de 4t, i el Poliesportiu per a les classes de 4t i de 3er que ho fan per separat. Anima’ns 

és l’empresa que ho gestiona igual que els darrers cursos. 

Ens lamentem que no hi ha gaire assistència d’alumnes i que no s’han pogut mantenir 

més activitats extraescolars. El director en convida a animar a les famílies a apuntar-se 

més endavant. Ens comenta que seria bo incidir en les famílies i que hi hagués 

interacció entre escola, AMPA i famílies a fi de poder ampliar les activitats a més 

cursos i que els nens puguin gaudir-ne dins l’àmbit segur de la nostra escola. 

• L’activitat de piscina de Montaqua per als alumnes d’infantil ha quedat aturada per les 

restriccions de les extraescolars que ha causat la pandèmia. Van poder fer-la durant el 

mes d’octubre i es va pagar per part de les famílies el primer trimestre. Sembla que no 

hi haurà problema, un cop es reprengui l’activitat, de fer servir el primer pagament per 

al trimestre següent. 

• Assemblea General 2020: Normalment i tal com manen els estatuts, durant el més de 

novembre fem la nostra assemblea general. Degut a la situació actual teníem dubtes 

de si s’havia de fer o no i de quina manera es podia portar a terme. El David, ens 

comenta que l’escola a nivell de tots els centres MDP ha comprat una llicència Zoom, 

que permet convidar a un gran nombre de participants, amb la qual cosa podrem 

celebrar la nostra assemblea anual de manera telemàtica.  

La tresorera demana uns dies per preparat tota la documentació i ens disposem a 

celebrar-la tan aviat com puguem. Ja enviarem convocatòria a tots els socis en breu 

per poder donar el marge de 15 dies que tenim com a norma estatutària. 

• Activitats per donar suport a la MARATÓ de TV3: Aquest any i degut a la pandèmia no 

podrem fer activitats per donar suport i recaptar diners per la marató. Però des de 

l’AMPA i també des de l’escola es volen dur a terme iniciatives per encoratjar totes les 

famílies de l’escola a participar en aquesta gran activitat solidària. Està per decidir com 

ho farem, segurament via xarxes socials però cal madurar les idees que ens van 

sorgint.  

• Finalment hi ha una observació per part de la delegada de 4t, Maewa Jiménez, li 

comenta al director que hi ha un problema a la classe de 4t amb una professora, 

sembla que els nens sempre que tenen classe amb ella surten nerviosos i enfadats. El 

director parla del tema, explica que diversos pares s’han posat en contacte amb ell i li 

han comentat que els seus fills s’han queixat que no poden seguir les classes perquè hi 

ha una sèrie de nens i nenes que boicotegen les classes i perden el respecte a la 

professora. El David també ens ha explicat que avui ha parlat amb els alumnes de 4t i 

els hi ha demanat explicacions del que passa en aquestes classes, ho han comentat i 

debatut entre tots i finalment el director els ha demanat respecte per tots els 

professors i bon comportament que les classes son per tots i cal respectar companys i 



professors per igual. També els ha dit que si no hi ha una millora de comportament 

caldrà emprendre mesures més dràstiques i que no es toleraran més faltes de respecte 

ni de comportament. Per altra banda també ens ha comentat que ha parlat amb la 

professora Teresa Miserachs i que entre tots intentaran que les classes vagin molt 

millor i tots puguin gaudir-ne per igual. 

 

Final de la reunió a les 21:15h 

 


