
Dimecres 1 de desembre de 2021 

Assistents a la reunió telemàtica via Zoom: Germana Aura, Germana 

Susanna, Judit Romero, Laia Figueres, Anna Romeu, Mireia Torres, Vanessa 

Expósito, Judit Romero, Núria Corcelles, Sònia Ortega, Júlia Afanador, Isa 

Pallares, Montse Estapé, Mònica Bernardí, Anna Cabrera, Tonyi León, 

Edurne Fernández i Imma Ubals 

Hora d’inici 19:05h. 

Aprovació de l’acta anterior. 

• La presidenta de l’AMPA fa una petició a tot el grup, demana respecte i 

prudència en el grup de wapp de l’AMPA, no és un canal per debatre, i menys 

de temes importants i delicats. Ens demana a tots que durant les reunions 

mensuals es comenti tot el que ens inquieta i que es faci per sistema d’una 

manera ordenada i educada. El wapp és un canal únicament per fer circular 

informació i temes a les diverses classes o informació que la presidenta vol 

comunicar als delegats i membres de l’associació. Tothom hi està d’acord. 

 

• La delegada de P5, Júlia Afanador, ens comenta que ella a P5 tradueix tots 

els textos que li arriben per informar a les famílies, tant de l’escola com de 

l’AMPA. Ho tradueix al castellà, l’àrab i també al francès. Se li demana si és 

podria fer a nivell de totes les classes i que cada delegat ho pugui transmetre 

a les seves classes. A vegades, ens comenta, les famílies nouvingudes no 

entenen prou bé el significat de les comunicacions escrites i les traduccions 

ho fan tot molt més fàcil. Totes hi estem d’acord, i ens sembla molt bona idea 

extrapolar-ho a la resta de cursos. Mirarem de poder-ho fer així. 

 

• Pel que fa a la caldera de l’escola la Germana Aura ens fa un resum de com 

ha anat tot plegat. Ens comenta que la caldera es va espatllar fa unes 

setmanes i que quan els operaris la van venir a arreglar li van comunicar que 

ja no hi podien fer res i que calia canviar-la per una de nova. Ella acte seguit 

va buscar un parell d’empreses perquè li fessin un pressupost i finalment es 

va quedar amb el de 21.000€ i escaig, que suposa la compra de dues calderes 

i inclou el manteniment anual. L’altre opció era més cara i no incloïa el 

manteniment. Ens comenta també que la cosa ha anat bastant a poc a poc, 

ja que ha calgut desmuntar la caldera antiga a peces i això ha portat temps. 



La directora també ens explica que com que són molts diners i l’escola no 

disposa dels fons suficients els va semblar que implicar a les famílies seria 

una bona solució, tot i que ara es dona compte de que potser la comunicació 

no va ser la millor. Hi ha hagut bastant enrenou entre les famílies. També ens 

explica que els diners per començar la instal·lació han vingut de la 

congregació, ja que una delegada ha preguntat si totes les escoles MDP 

funcionaven de manera corporativa. No funcionen de manera corporativa, 

ens comenta que s’està estudiant la manera de fer-ho, però al ser escoles 

molt petites és més complicat. 

 Se li pregunta si no es va tenir present que la caldera era molt vella i que 

podia haver-se de canviar, i ella ens diu que s’havia fet el manteniment 

periòdic i en cap cas se li va dir que s’espatllaria de manera irreversible, per 

tant per l’escola també va ser una desagradable sorpresa. En qualsevol cas 

no hi havia un romanent de diners guardat per si aquesta despesa venia.  

Ens explica que les coses els van arreglant tal com venen de mica en mica. 

També se li pregunta si s’ha demanat algun préstec a entitat bancària o si 

s’ha gestionat algun tipus d’ajuda a l’administració. Ens comenta que no hi 

ha ajuts a les escoles concertades i que no s’ha sol·licitat res al banc. Tot i així 

no tanca la porta a fer-ho. 

 De moment ens comenta que no s’ha passat el rebut de 15€ per alumne a 

les famílies per aquest concepte i que li donaran unes quantes voltes a veure 

de quina manera es pot fer perquè les famílies no tinguin una càrrega 

econòmica tant forta. Ja que aquest més també està previst i aprovat que 

l’AMPA passi el seu primer rebut de 14€ per soci i a més hi ha moltes altres 

despeses per les famílies com el festival i la roba de Nadal, entre d’altres 

despeses que les diferents delegades han exposat. També se li ha demanat 

que pensi  si es podria fer una donació de 15€ per família per comptes de per 

alumne i la Germana Aura ha dit que ho estudiarien i ens comentarien 

quelcom abans de decidir. 

 

L’Anna Romeu ens explica que ella és al Consell Escolar i coneix els números 

de l’escola, ens explica que no son bons. També ens explica que quan ella era 

alumna els pares ja van col·laborar amb el pagament de la pista negra. 

 

Alguns membres de l’AMPA transmeten a la directora el malestar que moltes 

famílies els han transmès sobre la comunicació escola-famílies. No només en 

relació al tema de la calefacció, sinó també en relació a altres temes, com el 

cas de COVID que va haver-hi a infantil fa unes setmanes, o com amb la 



comunicació de resultats del Consell Escolar. Respecte de l’any passat la 

sensació és que falta comunicació. La germana diu que ho tindrà en compte 

per al futur i li donarà molta importància a fi de millorar aquesta inquietud 

que les famílies han transmès a l’AMPA. 

 

Pel que fa al rebut de la primera quota de l’AMPA hi ha cert debat sobre si 

hem de passar-lo ara al desembre o si no el passem. La presidenta i la 

tresorera fan incís en que ja estava aprovat en acta anterior i també 

expliquen que la quota és gairebé l’única font de finançament que tenim com 

a associació. Expliquen que els dos últims cursos només s’ha passat una sola 

quota i que el saldo de l’associació no donarà per fer massa activitats si no 

cobrem dels socis. Finalment fem una votació i es decideix fer el cobrament 

a les famílies durant la primera quinzena de desembre. Es parlarà amb la 

Montse Clèries i s’enviarà informació a les famílies via mail. 

 

• Marató: La Núria demana als delegats que insisteixin a les classes a 

col·laborar a la revista digital per a la Marató d’enguany. Rep felicitacions per 

la idea que portem a terme aquest any. És quelcom molt bonic, i nou i a més 

donem peu a que siguin els nens els que col·laboren directament amb els 

seus dibuixos i creacions.  

 

• Loteria: Es recorda que l’últim dia per lliurar els diners de la loteria és el 

proper 10 de desembre, cal fer incís a les famílies a través dels delegats. 

 

• Carnestoltes: Tot avança convenientment per poder participar a la rua de 

Carnaval d’Igualada el proper 26 de febrer. La carta està preparada per 

enviar-la a les famílies passat el pont de desembre. El preu per participant 

serà com sempre de 10€. Finalment la temàtica escollida és l’antic Egipte, ja 

tenim remolc per la carrossa, a més estan sorgint idees molt divertides i 

originals per fer-la.  

 

• Eleccions al Consell Escolar: Surten escollides l’Anna Romeu que repeteix i 

l’Esther Romero. 

 

• Informació delegats. La Laia Figueres delegada de P3 comenta que hi ha falta 

d’agilitat en les entrades d’infantil,  que s’han d’esperar al carrer massa 

estona i que comença a fer fred. La germana Susanna diu que ho tindrà en 



compte i que farà millores per agilitzar-ho. A més es demanarà puntualitat a 

les famílies a fi de que la cosa vagi més rodada. 

 

• Llums de Nadal: La directora la germana Aura ens pregunta com ho farem 

aquest any per la col·locació dels llums de Nadal a la façana de l’escola. En 

principi ho gestionarà l’AMPA com sempre, però cal saber si es podran penjar 

degut a les obres que hi ha a l’edifici del costat. Li diem que ho mirarem i li 

direm quelcom. 

 

 

Final de la reunió 21:58h 

 


