
Igualada, 16 de Novembre de 2022 

Hora d’inici reunió: 20:10 

 

Assitents a la reunió Germana Aura Maria, Germana Cláudia, Laia Figueres, Edurne F, Judith 

Jorge, Isa, Imma Ubals, Mieia Torres, Sonia Ortega, Anna. 

1- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR. Es dona l’aprovació corresponent a l’ ACTA anterior. 

2- QUOTES AMPA: 14€ NOVEMBRE 2022. L’Imma comenta que s’han girat 102 rebuts, 

que corresponen al import de 1400€, s’ha de mirar si han hagut molts retorns, també 

es comenta que en efectiu queden pendents de cobrar 120 quotes, es fa la valoració i 

trobem que hi han masses famílies que paguen per finestreta, de fet la Montse ens 

confirma que hi han 2 ó 3 famílies que no pagaran la quota d’AMPA.  

3- ASSEMBLEA GENERAL 9 DE NOVEMBRE DE 2022. La Mireia proposa posar data de 

Assemblea cap el mes de gener, màxim febrer, L’Imma comenta que intentarà tenir-lo 

enllestit durant el mes de gener. 

4- CORRALÓ. La Mireia comenta que ja està obert el pas de la pista blanca al pavelló. Els 

nens i nenes estan molt contents amb aquest pas. La germana Aura comenta que 

dissabte 19 de novembre venen a posar la porta. També ens comenta que tant la porta 

com el paleta anirà a càrrec de l’escola. 

5- TALONARIS. Es fixa dia d’entrega de talonaris, es demana que cada delegada faci 

recordatori als corresponents cursos i màxim el dia 2 de desembre es facin entrega de 

talonaris a l’ escola. El dia 12 de desembre a les 17 hores es farà el recompte i es 

portarà a l’administració de loteria, en principi el recompte el faran la Judith Jorge, 

l’Imma Ubals i la Tonyi León. 

6- CURSA POPULAR 24 d’octubre, es valora com una cursa força animada i amb força 

participació, es van repartir 65 buff, un per cada participant de l’escola (alumnes i 

profes). L’Imma comenta que ja estan pagats. Es propossa que dels buff que han 

sobrat fer una mica de publicitat i posar-los a la venta per un preu simbòlic de 4€. 

7- CASTANYADA, 28 D’OCTUBRE 2022.  La Mireia felicita a la Laia,  Judith Jorge, l’Edurne i 

Judit Romero, per la feina feta, els tallers van ser tot un èxit, i tots plegats petits i  grans 

van gaudir molt. L’Imma els hi diu que son el futur de l’AMPA. La Mireia comenta que 

els panellets van quedar durs, i l’ Anna els va trobar diferents a altres anys. Van 

participar als tallers 54 nens/nenes aproximadament..... Les activitats van anar molt bé 

però comenta la Mireia que l’Antonia va queixar-se de les taules i cadires van quedar 

brutes, la Sonia comenta que les van netejar i l’Anna també confirma que va quedar 

tot net i recollit. També hi ha queixa de que els nens de sisè van pujar a les  classes i no 

podien fer-ho. L’Imma comenta que ho van fer tot lo que van poder i ho van deixar de 

la millor manera. La valoració d’aquesta tarda de tallers es molt positiva es comenta 

que per la propera estaria bé fer una xocolata desfeta amb la coca.  

8- CARNESTOLTES, la Mireia comparteix el paper informatiu que es vol passar a les 

famílies, perquè li fem una ullada, es comenta que han fet uns canvis referent als 

preus, ja que especifiquen quota a pagar si ets SOCI D’AMPA i quota a pagar si NO ETS 

SOCI D’AMPA, també es comenta que si es porta cotxet tindrà un cost a part, ja que 

segons anys anteriors s’ha valorat que la disfressa dels cotxets s’encareix. 

Confirmen que el Carlos ja té remolc. Es comenta que un cop revisada la butlleta el 

tema de la col·laboració als tallers per confeccionar la disfressa ha de ser més clara, 

posar-la en vermell i que quedi ben clar, també es fa un aclariment de que si no es fa 



entrega de la butlleta de inscripció al dia màxim que indiquen, es farà un increment del 

cost. A partir del 26 de novembre es proposaran fer tallers de carnestoltes. Es comenta 

que el 18 de febrer serà el dia de la rua amb les corresponents comparses.  

La Mireia comenta que es doni la corresponent informació a totes les classes dels 

tallers per la confecció de les disfresses.  En breu s’enviaran les cartes a les famílies.  

9- FESTA DE NADAL, es farà el 17 de desembre, el dia 4 de desembre es proposa anar a 

buscar el Tió. Llavors com cada any es farà una caminada pel rec, fins arribar a trobar 

el Tió i desprès jugar a jocs tradicionals, es demana una aportació per fer aquesta 

activitat i així ficar-la a la guardiola de la Marató. 

La germana demana ajuda i col·laboració a l’hora de fer la missa ja que no disposem de 

cap Mossèn, ja sigui una representació de Nadal..... i després cagar el Tió com cada 

any, i per fer-lo allargar una mica fer una copa de cava i quatre patates o uns torrons.... 

 

Es comenta de preparar una panera de l’Ibericus, i com cada any vendre tires i fer un 

sorteig. I així amb la recollida de cèntims també destinar-los a  la Marató de TV3, 

l’Edurne també  comenta de tornar a fer lo de la revista com l’any passat amb el dibuix 

i una aportació de 3€, l’any passat va quedar molt bé i va tenir força èxit.  Hi ha una 

nova proposta que es la de vendre llibres o joguines a preus simbòlics i també donar-

los a la Marató. 

10- INFORMACIÓ DE DELEGATS, es comenta lo de la FUNDACIÓN BUFILL. Donen la 

informació corresponent a que la nostre escola ha estat seleccionada per dos 

programes una de COMPRENSIÓ LECTORA, pels alumenes de 4rt i un altre de 

MATEMÀTIQUES per els alumnes de 6è. De moment tot es un procés a seguir. L’Anna 
demana de donar publicitat una vegada sapiguem el projecte que hem aconseguit. 

 

PROPERA REUNÓ EL 14/12/2022 

HORA QUE S’ACABA LA REUNIÓ: 21:25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 


