AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA NOVEMBRE 2018
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
8/11/2018
18.30h. - 21.00h.

Assistents:
Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:
Nom
David Loyo
Raquel Molina
Belén Roca
Mireia Ortuño-Bernat Borràs Pujol

Càrrec
President
Vicepresidenta
Tresorera
Secretaria (nou secretari)

Helena Ortega Cabello, Sandra López Luque, Juan Antonio Giménez García, Inmaculada Cobo
Gómez, Ángela Arjona Camacho, Núria Vallet Muntada, Laia Soriano Satorres, Jordi Gimeno,
Valentina Rivera, Sonia Maya González, Maite Martínez Luque, Anna Èlia Salve Alonso, Quim
Preixens Ferrando, Vanessa Santos Santana, Pere Corella Vicente i Adelaida Clavaguera
Mora.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’última reunió
2. Aprovació de l’acta anterior.
3. Tancament de l’any anterior i pressupost per enguany.
4. Canvis d’alguns membres de la Junta de l’Ampa.
5. Torn obert de paraules

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. S’inicia la reunió aprovant l’acta anterior per unanimitat.
2. La Belén, com a tresorera, ens entrega els documents on consten els ingressos i les despeses
de l’AMPA del curs anterior, és a dir, la liquidació: 14.000 euros, amb un nombre de 230 socis.
D’aquests diners es deixen a la reserva la meitat, essent la resta (7000 euros) els pressupostats
per aquest curs, a partir de les necessitats de cada comissió (que no varia dels anys anteriors) i
d’altres afers administratius o de gestió, com ara els nous contractes (cas de l’Inma com a
responsable de la coordinació d’extraescolars i tasques administratives), canguratges, el
manteniment dels diners que s’entreguen a l’escola en concepte de beques, els 100 euros pels
alumnes de sisè, etc. Actualment tenim 207 socis. Doc Adjunt.
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Es comenta la necessitat de treure’ns l’assignatura electrònica, d’informar-nos sobre
l’assegurança d’accidents pels voluntaris que no formen part de l’ampa i sobretot, per a aquelles
persones / empreses que fan activitats físiques (esportives), ja que és obligatori. A diferència
d’altres anys, exceptuant el cas de l’extraescolar del Club Natació Terrassa, són les empreses
les que gestionen el pagament de les activitats i es vol mirar de reduir les comissions amb les
entitats financeres i, si fos necessari, fer un canvi d’entitat (actualment La Caixa). En tot cas, el 4
de desembre a les 17.00 la Belén assistirà a la reunió de formació (Fampas / Fapac) per temes
de gestió, que es realitzarà a l’escola Enxeneta.
3. Hi ha canvis a la Junta de l’Ampa: la Mireia deixa el càrrec de secretaria i la substitueix el Bernat
Borràs Pujol i en el cas del càrrec de vicepresidenta la Griselda marxa i l’assumeix la Raquel
Molina Romero.
4. Torn de paraules:
! Es demana que alguna persona de l’ampa pugui assistir a les reunions de Fampas que
solen ser a la tarda i que tenen lloc a Terrassa un cop al mes aproximadament. L’Anna
Èlia Salve Alonso s’hi presenta com a voluntària i representant del Vapor. La pròxima
reunió es farà el 15 de novembre al centre Agustí Bartrà a les 19.00 per explicar en què
consisteix el nou decret de menjadors.
! Es crea o es reactiva la comissió: Ampa Activa que tindrà com a vocal l’Angie Arjona
Camacho. Entre altres funcions hi ha la idea d’activar l’hort urbà amb la col·laboració dels
avis, fer ioga per a les famílies, xarrades, el curs de llengua de signes, club de lectura...
les activitats es relitzarien a partir de dos quarts de set i finalitzarien com a molt tard a dos
de déu (una mica abans què el servei de neteja plegui).
! És debat com gestionar millor des de l’ampa les necessitats de les famílies de 5è i 6è de
cara al viatge de fi de curs i les activitats per recaptar diners, vinculades a les festes que
ja es realitzen. Es decideix que una manera de coordinar-nos millor és que surti una
comissió on l’enllaç podrien ser tres pares/mares representants de cada classe. En
aquest sentit el David, com a president, parlaria abans amb la Lola (directora). Així i tot,
des de comunicació, ens comenten que seria bo que tots els cursos tinguessin un delegat
per poder agilitzar la tasca informativa.
! Es preguntarà a la direcció del centre si fan acta del consell escolar i si podem fer-la
pública per a què totes les famílies puguem conèixer en l’àmbit pedagògic-educatiu,
quines línies s’està fent des del centre (Pla Anual), així com altres qüestions d’interès
general, com ara el problema amb les inundacions, les beques que s’estan demanant a
l’administració, etc.
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! Se’ns informa que l’ajuntament dóna subvencions a entitats sense ànims de lucre, que
estaria bé saber en què consisteixen i realitzar activitats que fomentin la solidaritat, per
exemple.
! Des de la vocalia de camins escolars, ens comenten que del 18 al 23 de novembre els
alumnes de 3r a 6è faran el Caminometre (com vens a l’escola?, caminant, bici...). Els
guanyadors participaran en activitats municipals.

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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