
Igualada, 21 de setembre de 2022 

 

 

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

Anna Solà, Edurne Fernández, Laia Figueras i Judit Romero. 

 

Hora d'inici: 20:10 h 

 

• Aprovació de l'Acta anterior 

Cal fer una rectificació de l'acta anterior en el punt de la festa de graduació 

de 6é les taules es van preparar a la tarda; les taules que es van preparar al matí 

van ser les del sopar de l'AMPA. 

Rectificat aquest punt l'acta queda aprovada. 

 

• Quotes AMPA (decidir quan passar la quota) 

Es passarà la primera quota amb un import de 14 euros, al novembre. 

 

• Confirmar delegats 

I0- 

I1- Isabel Pallares 

I2-Anna Cabrera 

I3-Lídia Berrocal 

I4-Laia Figueras 

I5- Judit Romero 

P1- Edurne Fernández 

P2- Montse Estapé 

P3- Natàlia Mas 

P4- Vanessa Expósito 

P5- Anna Sola 

P6- Maewa Jiménez 

Vocals: 

Anabel Alonso 

Oriol Torra 

Mònica Bernardí 

Esther Romero 

Sònia Ortega 

Tresorera: Imma Ubals. 

Secretaria: Tonyi León 

Vicepresidenta: Judith Jorge 



Presidenta: Mireia Torres 

• Revisar dades de grup AMPA i nous alumnes 

Parlar amb l'Oriol per afegir als alumnes nous al correu de l'AMPA. 

 

• Calendari activitats AMPA 2022/2023 

Cursa popular: 23 d'octubre. Es farà entrega d'un obsequi als participants. Cal 

preguntar si algú té una carpa, la Judit Romero comenta que pot ser en té alguna. 

Castanyada: 28 d'octubre. (pensar activitats) 

Assemblea general: 9 de novembre 

La Marató (pensar activitats): Desembre 

Buscar el Tió: 4 de desembre. (inclouré dins de les activitats de la Marató) 

Festa de Nadal AMPA: 17 de desembre (Missa i fer cagar el Tió) 

Carnestoltes: 18 de febrer. 

Sortida primavera AMPA?: Abril 

GRADUACIONS:  P6- 16 de juny 

                               I5- 20 de juny 

                               I2- 27 de juny. 

Sopar AMPA: 17 de juny 

 

• Corraló 

Divendres 30 de setembre es reuniran la Gmna Susanna, la Mireia Torres i la 

Isabel Belmonte amb l'actual propietari del corraló. 

Actualment, encara no s'ha fet la neteja de l'espai. 

El propietari demana 1200 euros anuals amb una carència de 6 mesos. 

En principi, l'escola no hi està d'acord i oferirà altres propostes amb la finalitat 

d'arribar a un acord. 

 

• Talonaris 

La Judith Jorge ja té els talonaris i els està segellant. 

 

• Enquesta satisfacció 

Queda pendent de revisió 

 

• Tríptic 

Queda pendent de passar al català i afegir fotos. 

 

• Piscina Montaqua 

9 alumnes han fet la inscripció a l'extraescolar de la piscina. 



• Carnestoltes 

La Mireia, la Judit Jorge i la Judit Romero expliquen que aquest any la disfressa 

anirà lligada al 150 aniversari de l'escola. 

 

• Aniversari escola 150 anys 

Queda pendents fer les comissions. 

 

- Informacions dels delegats/des 

L'Edurne comenta que va fer una proposta d'extraescolar de cuina amb la 

Isabel Belmonte i que no ha rebut resposta, des de direcció informen que la Isabel 

ho deu tenir present, però que aquest curs no es podrà realitzar, ja que les 

extraescolars ja fa temps que es plantejar, però es tindrà en compte de cara al 

curs següent. 

La Judit Romero comenta que hi ha queixes de les entrades i sortides d'Infantil, i 

que cal millorar l'organització per part del centre i la col·laboració de les famílies. 

El motiu de les queixes és perquè es fa un tap a la porta de gent i cotxets que 

impedeix sortir i entrar als infants amb normalitat al mateix temps dificulta a les 

famílies -escola tenir controlat a l'infant. 

Aquest tema ha sigut motiu de queixa en moltes famílies de I3,I4 i I5 

 

- Informacions de la Presidenta 

La Mireia informa que ha rebut una trucada de la infermera Fanny, per informar-la 

que l'escola ha sigut seleccionada juntament amb l'escola Gabriel Castellà per 

formar part d'un projecte de l'Ajuntament , on es vol fomentar la dieta 

mediterrània. 

Tot i que aquest curs es començarà amb Ed. Infantil, demana la col·laboració de 

l'AMPA per implicar a les famílies. Alguns membres de la reunió comenten que es 

podrien organitzar tallers de menjar saludable, xerrades, etc. 

- Informacions de la Directora 

La Germana Susanna comenta que encara es pot comprar el xandall de 

l'escola, aquets any encara no és farà el canvi de model (per anar igual totes les 

escoles MDP) 

També informa que s'ha posat en contacte amb l'escola la Sílvia Vilarrubies de 

l'Ajuntament d'igualada per informar del "porta a porta", però que encara cal 

esperar, ja que estan en procés d'organització de recollides, etc. 

 

- Precs i preguntes. 

 

Es finalitza la reunió a les 22 h. 


