AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA MARÇ 2016
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
10/03/16
19.30h. - 21.15h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:

Nom
Josep Latorre
Xavier Jané
Eva de las Heras
Pere Corella
Maite Martínez
Valentina Rivera
Alejandra Olivera

Càrrec
President
Secretari
Tresorera
Vocal Menjador
Vocal Festes
Ajudant Vocal Festes
Vocal Hort Urbà

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Meritxell Ramoneda, Vanessa Santos, Haritz
Ferrando. També han assistit els socis de l’Ampa: Imma i Jesús Valenzuela.

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació Acta 04/02/16
Presentació president interí de l’AMPA
Full de ruta a seguir fins a la propera Assemblea General
Festa de Sant Jordi
Extraescolars, concretament angles
Torn obert de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació Acta 04/02/16:

Queda aprovada l’acta de la última reunió de la Junta del passat dia 04/02/16
2. Presentació Jesús Valenzuela com a president interí de l’Ampa:
L’actual president de l’Ampa, per motius personals, no pot seguir desenvolupant aquest càrrec. Fins a
la propera Assemblea General, on es proposarà el relleu oficial del càrrec, es presenta el Jesús Valenzuela
com a president interí de l’associació.
El Jesús Valenzuela pren la paraula per comentar que no ha estat un fet buscat i que si hi ha algun
voluntari per fer de president interí no té cap problema en cedir el lloc. El Jesús mostra la seva voluntat
d’ajudar a l’associació des de qualsevol càrrec i, en aquests moments, hi ha aquesta vacant.
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3. Full de ruta a seguir fins a la propera Assemblea General:
Per tal d’oficialitzar el canvi de president es convocarà una Assemblea General el proper mes de maig,
on, a part d’altres temes, un dels punts de l’ordre del dia serà el canvi de president de l’Ampa.
Una vegada tinguem l’acta aprovada d’aquesta Assemblea General, on haurà de constar la
presentació del Jesús i la seva assumpció del càrrec de president, el càrrec serà oficial.
4. Festa de Sant Jordi:
La Maite comenta que els de 6è ja no organitzaran res més i que, segons les informacions que té, els
de 5è, a dia d’avui, encara no saben si iniciaran les activitats per recaptar diners de cara al viatge del
curs vinent.
Es proposa organitzar la festa de Sant Jordi com s’ha fet altres anys: hi haurà venda de llibres, diversos
tallers i beguda. La venda de roses no es farà ja que el dia de Sant Jordi cau en dissabte i la festa es
farà el divendres dia 22.
Com s’ha fet els darrers anys, tothom està d’acord en aplicar el descompte que ens ofereixen les
llibreries a preu de venda dels llibres per intentar establir el preu de venda més econòmic possible.
De cara al curs vinent, es demanarà a la responsable del grup d’extraescolars de teatre, que faci una
representació de la llegenda de Sant Jordi, amb algun dels grups de teatre, durant la festa per intentar
sigui més lluïda.
També s’acorda fer una crida, via el blog de l’Ampa, per demanar voluntaris per ajudar en la
organització de la festa.
Per últim, es parla per sobre de la festa de final de curs. Tothom està d’acord en que aquest curs es
faci a l’escola. Més endavant ja anirem concretant quines activitats s’hi organitzaran.
5. Extraescolars:
El Josep es va reunir amb la Direcció de l’escola ja que fa temps que des de Kids & Us se’ns demanen
més aules i, si pot ser, que siguin a la planta baixa (aules per nens de P3 i P4 , per evitar perdre temps
amunt i avall). S’han compromès a cedir-nos dos espais més, un al pis de alt i un a la planta baixa
(aquest falta decidir quin serà, i s’encarrega a la Imma per que, junt amb la Laura, cap d’estudis, el
concretin).
El Pere proposa fer una Junta monogràfica per tractar el tema de les extraescolars, per parlar, entre
d’altres coses de la qualitat de les activitats.
La idea seria fixar uns objectius: buscar l’excel·lència, caràcter lúdic, potenciar les habilitats i/o les
capacitats dels nens i nenes,.... .
Fins ara, l’objectiu inicial de les extraescolars era donar servei a les famílies però l’objectiu actual
hauria de ser el de donar servei als nens i nenes.
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Des de l’equip d’extraescolars ja s’està treballant de cara a la graella d’activitats del curs vinent, amb
la introducció d’algunes activitats noves i canvis en algunes empreses per intentar millorar el servei.
6. Torn obert de paraula:
El Josep comenta que ja ha parlat amb la Direcció per tal que el servei de neteja entri a la sala de
l’Ampa per netejar-la.
També s’explica que a finals del mes d’abril està prevista una nova reunió entre la Direcció de l’escola
i la Junta de l’Ampa.

ACORDS




S’acorda per unanimitat la substitució interina de l’actual president de l’Ampa fins a la seva
ratificació.
S’acorda organitzar la Festa de Sant Jordi amb venda de llibres, tallers i beguda.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del
president.
El secretari, Vist-i-plau

(segell de l’AMPA) El president,
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