
Igualada, 6 de juliol de 2022 

 

 

Assistents a la reunió presencial : Germana Aura, Germana Susanna, Judit Jorge, Mireia 

Torres, Núria Corcelles, , Anna Romeu, Maewa Jimenez,i  Judit Romero. 

 

Hora d’inici: 20:15 h 

 

*Aprovació de l'Acta anterior (juny 2022) 

 

Queda aprovada l'acta de la sessió anterior. 

 

*Festa final de curs AMPA 18 de juny: Valoració. 

 Es van parlar de diferents punts referents al sopar. 

Càtering: valoració positiva. 

Detalls per als nens/es que van assistir: valoració positiva del detall que es va donar i també que 

es donés a tots els infants. 

Recollida d'escombraries: Hi va haver un malentès amb una veïna, per tant, s'arriba a l'acord que 

als següents sopar s'haurà d'acordar bé l'hora de la recollida dels cubells de la brossa amb 

l'Ajuntament. 

Coques: van sobrar 2 coques de les postres del sopar. 

 

*Festa final de curs: 

 

- Llar P2 : 28 de juny: Valoració. 

 Es fa una valoració positiva del resultat final. 

No va sobrar res 

 

-P5: 21 de juny: Valoració.  

Es fa una valoració final molt positiva. I es parla de la gran la implicació de les famílies i la seva 

decoració. 

No va sobrar res. 

 

-Sisè: 17 de juny: Valoració.  

Es parla de molts punts d'aquesta festa (decoració, menjar,...) amb un resultat positiu. 

Es remarca que la coordinació entre famílies i escola va ser molt positiva. 

Aquest curs s'han fet dos canvis que van ser: l'entrega d'orles i el muntatge de les taules al matí. 

Es valora de manera molt positiva. 

Els assistents estem d'acord en fer constar en l'acta que les compres realitzades per la Sonia han 

sigut excel·lents, ja que no ha sobrat ni faltat de res. Per tant, és important, fer servir com a guia 



les quantitats que ha comprat per les festes de final de curs. 

 

*Corraló 

 

El propietari té fins al dia 5 de juliol per fer al·legacions, referents al requeriment que se li ha 

fet. De moment no ha fet cap al·legació 

Ara és farà una ordre de neteja cap al propietari, la realitzarà la Rosa Sánchez. 

La Núria informa que també es parlarà amb el síndic de greuges per fer de mediació en aquest 

tema. 

L'Ajuntament es posarà en contacte amb l'escola per tal que es faciliti l'accés del corraló per dur 

a terme el servei de neteja, que en principi s'ha de fer sense cap problema, 

La Núria Corcelles informa que deixa de ser delegada, però es compromet a seguir portant 

aquest tema. 

L'AMPA i l'escola li agraeixen la seva implicació i la seva dedicació en aquest tema. 

 

*Enquesta satisfacció AMPA. 

Es dona l'aprovació a la proposta que va fer l'Anna, 

I s'arriba a l'acord de fer passar l'enquesta a les famílies mitjançant Google al setembre- octubre. 

 

*Tríptic 

 

Els assistents revisen conjuntament la proposta de l'Edurne. S'acorda fer només en català i 

faltarà afegir fotos de les activitats dutes a terme per l'AMPA i revisar algunes faltes 

d'ortografia. 

 

* Pintura pista blanca: pressupost 

 

El pressupost que es tenia era de 350 euros de pintura i 1000 euros de mà d'obra ( 2 capes). 

Restem a l'espera del pressupost del Víctor Garcia. 

 

*Piscina 

 

La piscina com extraescolar continuarà sent al Montaqua i els dimarts a la tarda. 

S'aprofita que es parla del tema per dir que al setembre es passarà la informació d'extraescolars. 

 

-Informacions dels delegats/des 

 

Es parla de la foto de grup que s'ha fet aquest curs. 

La majoria de delegades parlen de diferents queixes que han rebut per part de les famílies i són 

les següents: 

-algunes famílies es van assabentar tard perquè el correu havia arribat a la carpeta de correu 

brossa, per tant, s'arriba l'acord que l'escola informarà que ja està disponible la venda de les 

fotos així totes les famílies podran estar al cas. 

-el temps de marge que es va donar és molt just, ja que com fem referència en el punt anterior 

algunes famílies se'n van assabentar tard i altres no els hi va arribar l'email, o no tenen l'hàbit de 

mirar el correu molt sovint. 



Preu d'alguns lots o de fotos individuals era una mica elevat. 

Es comenta que les fotos han quedat molt maques i molt divertides , i que el resultat final ha 

sigut molt bo. 

La Gmna, Aura comenta que són punts que comentarà a l'empresa que ha realitzat aquest curs 

les fotografies i que és una empresa que també ho fa a altres escoles MDP. També comenta que 

l'empresa els ha informat que han tingut un bon resultat, ja que han comprat les fotos moltes 

famílies. 

 

-Informacions de la presidenta 

 

La Mireia comenta com es durà a terme el tema de 16-17 h al mes de setembre i l'Aura aporta la 

informació que els alumnes podran estar fins a les 17 h sense cap cost addicional per a les 

famílies, tot i que no es duran a terme activitats escolars. 

 

-Informacions de la directora 

 

L'Aura comenta que s'estan fent canvis a la classe de tercer: reparació d'esquerdes, pintar l'aula, 

i s'han comprat mobles nous per deixar la classe enllestida per l'inic de curs al setembre. 

També comenta que el nou curs ja no hi haurà grups bombolla, per tant, les entrades i sortides 

es faran conjuntament, però els cursos es repartiran en les 3 portes d'accés que te l'escola. 

 

-Precs i preguntes 

 

Hora de finalització: 22h 

 


