
Igualada, dimecres 01 de juny de 2022 

Assistents a la reunió telemàtica: Germanes Aura i Susanna, Mireia Torres, Imma Ubals, Judit 

Jorge, Núria Corcelles, Tonyi León, Anna Romeu, Sònia Ortega. 

Hora inici de la reunió: 20H 

-Festa graduació de 6è (17/06/2022):  

Aprofitem que a l’inici de la reunió hi som les mares de 5è i parlem en primer lloc de 

l’organització de la graduació de 6è. Les mares de 5è quedarem per fer tallers on farem flors i 

fulles hawaianes i la resta de la decoració del pati i de les taules del sopar. 

Farem servir taules del menjador pel sopar, ja n’hi haurà prou per unes 50 persones. 

Es compraran estovalles de colors i també cartolines per poder fer tots els guarniments, i 

guardarem pots de vidre i cocos per posar-hi espelmes. Totes les compres les faran la Alexandra 

i la Judit de 5è. Elles també organitzaran els tallers per les mares. 

Pel que fa al sopar de 6è decidim fer pa amb tomata, safates d’embotits i truita i gelats per 

postres també farem pica-pica  pels pares i mestres abans de l’obra de teatre que es farà al 

Museu. Ens organitzem per fer les compres, la Judit s’encarrega del sopar i la Sònia, la Mireia i 

la Tonyi aniran al Comerco a comprar pica-pica, begudes i la resta de coses que ens fan falta, 

també per la resta de graduacions i festes.  

-Festa de final de curs de l’AMPA (18/06/2022): 

El sopar el farem tal com ja estava acordat amb la gent de Gotadegust (càtering), que ens faran 

un menú de barbacoa amb pica-pica i gelats de postres, també ens entra amb el menú la beguda, 

els plats i tovallons i el cafè.  

Acordem que a més del menú comprarem estovalles, aigua, una mica més de pica-pica i coca i 

xocolata. 

La coca l’encarrega la Imma al Jaume i Vicenç. També farem l’encàrrec per les festes de P2 i P5. 

Parlem de que cal comprar regalets pels nens de les actuacions musicals. 

Els alumnes de 6è presentaran les actuacions. 

L’Anna s’encarregarà de demanar a l’Ajuntament els contenidors per al reciclatge el dia de la 

festa. 

Les taules s’encarregaran a l’Ollé com altres anys, la Imma se’n encarrega, segurament unes 15 

taules. 

Decidim que si som menys que altres anys farem el sopar al pati dels arbres, farem un croquis 

per saber si hi cabrem, la idea del pati ens agrada més a les assistents a la reunió. 

També demanarem al David professor que ens posi els llums de colors al pati i s’encarregui de 

la música. 

-Festa de P5 (21/06/2022): 



La delegada de P5, la Núria, explica que ho tenen tot bastant encarrilat per la seva festa. 

Decoraran el pati i faran samarretes pels nens. Hi haurà unes 75 persones. L’AMPA aportarà el 

berenar i la beguda:  coca i xocolata i sucs i aigua. La festa serà a les 19h. al pati de l’escola. 

-Festa de P2 (28/06/2022): 

Seran unes 75 persones i l’AMPA també s’encarrega del berenar igual que a la festa de P5.  La 

festa serà a les 19h. al pati de l’escola. 

-Aprovem l’acta anterior. 

-Aprovem que l’AMPA farà un donatiu de 500€ a l’escola per la classe de 3er, tal i com ja havíem 

parlat en la reunió anterior. Es compraran mobles d’Ikea i es pintaran les parets de la classe. 

-Sortida del SOM, l’AMPA aporta 30€ per fer un aperitiu després de la caminada. Al final es 

reuneixen unes 40 persones aproximadament. 

-Cooperativa de 5è: Una experiència súper enriquidora, tothom coincideix en que és un projecte 

molt bonic pels nens. Es va vendre tot el que hi havia a la parada, la recaptació va ser de  465€, 

un 20% els nens decideixen donar-lo a la ONG Greenpeace, i la resta ho faran servir per fer un 

esmorzar i una activitat conjunta abans que acabi el curs. Segurament aniran a l’Ingràvita. 

-Corraló de la llar: Es farà un requeriment a la regidoria d’urbanisme per falta de salubritat, hi 

ha mota brossa i rates i se li requerirà al propietari via Ajuntament que ho netegi. Vindrà un 

inspector a veure-ho insitu. La Núria i l’Anna ho volen reactivar per tal de resoldre un problema 

que fa molts anys que arrosseguem. 

- L’Anna ens fa un primer esbós de l’enquesta de satisfacció que volem passar als pares de 

l’escola, per tenir més informació i saber perquè no tenim més socis. 

-També es farà una renovació del tríptic que vam fer fa uns anys. 

 

Final de la reunió 21:05h 

 

 

 

 

 

 

 


