
REUNIÓ JUNTA AMPA  

DIA: 18 de febrer de 2020 

Assistents: Anna Vilaseca, Montse Senserrich, Núria Falcones, Sònia Asensio, Joana Ribera, 

Núria Roca, Gemma Moncunill i Fina Núñez 

 

1.- Reunió Anima’ns 

Es realitza una reunió amb el Maure Vidal d’Anima’ns per fer seguiment.  

Es fa un repàs del seguiment de les activitats, dels suports de monitors.  

Es proposa posar un suport de més al migdies dels dimecres.  

Es plantejarà introduir l’activitat de dibuix com a extraescolars.  

Es proposa canviar el plantejament de piscina, si al Patronat li va bé, per donar qualitat i 

permetre no tenir llistes d’espera.  

 

S’hauria de fixar un dia per la data de reunió de colònies amb les famílies.  

 

A la sortida de la neu del dia de lliure disposició hi ha apuntats 19 nens i nenes apuntats.  

Es posa sobre la taula la ràtio mínima per cobrir en el dia de lliure disposició sent aquesta de 8 

nens i nenes. Per complementar ràtios es proposa col·loborar amb alguna altra escola pública.  

 

2.- Tasques de despatx 

Es fa un repàs de les tasques de gestió i coordinació.  

 

3.- Ludoteca 

Es planteja ampliar la franja horària d’acollida a les 7:15h de cara al curs.  

S’aprova l’ampliació horària de cara al curs vinent.  

Per la part d’Anima’ns la valoració és positiva també.  

 

4.- Portes Obertes 

Per preparar la jornada del 14 de març es queda el dia 3 per organitzar-la.  

 

5.- La Pública- Federació 

S’informa dels passos de gegant que s’han fet des de la Federació, en tràmits de constitució i 

de la campanya de la nova imatge amb el suport de La Gaspar i el tancament gràfic, d’acord 

amb les propostes de les escoles, amb la Marina Camprubí com a dissenyadora. També 

s’informa de l’acció de comunicació d’enguany, un concurs fotogràfic coordinat amb l’AFI 

obert durant les dates de portes obertes.  

S’informa del suport de l’Ajuntament d’Igualada per complementar el disseny de la campanya, 

la impressió dels tríptics i cartells i els roll ups. Des del propi Ajuntament estan editant un 

vídeo de suport amb Canal Taronja.  

Se li comenta a la Sònia que pugui passar a l’Escola i també a les famílies el tríptic digital quan 

es tingui a punt.  

També anar enviant informació dels impactes de premsa de la Federació, perquè les famílies 

estiguin informades.   



El dia 28 de febrer es lliurarà a tots els nens i nenes el tríptic perquè arribi a casa i ho puguin 

treballar.  

Es demana a l’Anna que parli amb l’Escola per treballar el tema del concurs a totes les classes.  

 

-Comissió musical  

Es proposa tirar endavant la proposta de millora pel pati juntament amb l’Escola.  

 

Finalitza la reunió a les 22:00h. Es queda, si no hi ha res de nou, pel 3 de març.  

 

 

 

  

 

 

 


