
 

 

ACTA REUNIÓ AMPA DIA 6 D’ABRIL 2022 

La reunió comença a les 19,55 

Els assistents a la reunió són: Mireia Torres, Imma, Ana Alonso, Laia, Nuria Corcelles, 

Vanessa Exposito, Germana Susana, Germana Aura,  Montse Estapé, Isa Pallares, Judit 

Jorge, Tonyi León. 

 

La resta de membres d’AMPA queden excusats. 

 

• Aprovació de l’acta anterior, corresponent al mes de gener. 

 

• Carnestoltes, va anar, molt bé, l’únic que la participació no ha sigut molt fluida, la Núria 

demana mes col·laboració de cara a L’any vinent, la Judith a dedicat gran part del seu 

temps perquè ha pogut. Però això canviarà. Es comenta que la gent que no paga AMPA, 

s’hauria de fer una diferencia a l’hora de pagar la disfressa. La Mireia comenta que les 

famílies que es comprometen ha participar, s’haurien de fer col·laborar, ni que sigui un 

dia. Es valora que es un tema de organització. No s’haurien d’admetre mes persones a 

partir del dia que hi ha fixat. S’ha decidit que de cara l’any vinent, en el full d’inscripcions, 

s’han de posar una sèrie de punts que s’ha de complir. 

  Ha sigut molt positiu, s’han recaptat 900€. 

• L’ Any que ve és el 150 aniversari de l’escola, la comissió de carnestoltes han pensat fer 

disfresses de pastissos, espelmes…. Per una temàtica d’aniversari… això s’anirà decidint, 

de cara al proper mes de setembre anirem movent el tema . 

• Aportació AMPA, s’ha d’acabar de concretar el tema pendent de la pista blanca, han 

d’acabar de tancar el tema amb el Victor. La Imma demana a la germana si tenen alguna 

altra aportació, a la propera reunió la germana ens dirà si necessiten alguna cosa. La 

Núria demana saber com esta el tema de la calefacció, la germana comenta que ja esta 

arreglat, la congregació els hi ha ajudat. 

• Hi han mares interessades per la propera temporada de piscina. 

• La valoració de les portes obertes, es molt positiva, s’han concertat moltes hores per 

poder visitar l’escola, ha hagut molt moviment de gent i famílies interessades. Per les 

famílies noves ha estat molt bé organitzat. La Nuria comenta que no va poder anar 

perquè treballava, però la germana Aura li diu que pot demanar hora quan li vagi bé. 

• Estan a punt d’ obrir la campanya de pre-inscripció per  P-3 i 1er de primària. Comenten 

que a Capellades hi han molt poquetes pre-inscripcions. 



 

 

• La Mireia comenta que s’hauria de passar la 2na quota de l’Ampa. L’Imma comenta 

passa-la a principis de maig (2 de maig). La Mireia prepararà la carta per les famílies. 

• Es parla del projecte SOM, i la sortida. Aquest projecte es va crear abans de la pandèmia, 

significa solidaritat. De la nostre escola col·laboren la Gisela i l’Antònia, cada es recullen 

diners fent algun acte solidari, es dona a una escola de Colòmbia i per ajudar als nens 

apadrinats. El 29 de maig es fa una sortida i el donatiu és comprar la samarreta de SOM. 

• Es donen dates per les festes de final de curs: P2 el 28 de juny, P-5 el 21 de juny, 6è el 

17 de juny. Es comenta que la graduació de 6è es farà al teatre del Museu de la Pell, les 

mames de 5è ja es posaran d’acord per preparar la festa, com marca la tradició. 

• La festa de final de curs està pendent de decidir el dia. 

• La Mireia comenta de començar a demanar pressupostos i moure el tema de sopars…. 

Per la propera reunió tenir preparat el tema de sopar. 

• Comentaris dels delegats, la Nuria comenta que els lavabos estan bruts (les mares s’han 

queixat). També demanen saber quan es podran fer les entrades i sortides a l’hora de 

sempre. 

• La germana diu que anirà controlant el tema del  lavabo. I que ara mateix hi ha un avariat 

ja que s’embossa molt sovint, estan esperant al paleta per poder deixar-lo solucionar. 

Pel tema horari es troba positiu i que els alumnes no perden temps, fins ara no havia 

rebut cap queixa, al contrari. La Judith comenta que el problema està quan hi ha més 

d’un gema amb diferència horària. 

  L’Ana pregunta si el tema extraescolar està vincula  amb l’AMPA, la Mireia diu que no,  

  que a les escoles públiques les hi entra les extraescolars i menjador, a les 

concertades    no. 

La reunió acaba a les 21:20 

Propera reunió el 4 de maig. 

 

 

   


