AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA JULIOL 2017
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
19/07/17
19.30h. - 21.30h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:
Nom
Josep Latorre
Xavier Jané
Vanessa Santos
Pere Corella
Valentina Rivera
Haritz Ferrando

Càrrec
President
Secretari
Vocal Extraescolars
Vocal Menjador
Vocalia Festes
Vocal Camí Escolar

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Pere Badia, Eva de las Heras, Thais
Torredabella, Maria Rodriguez i Imma Cobo.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Reunió pares i mares P3:

La Valentina i l’Haritz expliquen que van assistir a la reunió que anualment l’escola fa amb els pares i
mares dels nous alumnes de P3. Van explicar la funció de l’Ampa (extraescolars, festes, ....) així com el
tema del Camí Escolar.
2. Resum de l’any de l’activitat de l’Ampa i relleu de la Junta actual:
Ha estat un any de continuïtat sense gaires novetats.
El proper curs escolar serà el darrer de l’actual Junta de l’Ampa (segons els estatuts, cada 3 anys venç
el mandat). Tot i que el balanç definitiu s’haurà de fer al final del curs vinent, podem destacar les
següents aportacions: economia de l’associació sanejada, elaboració del Manual de Procediments per
part de cada vocalia (per facilitar el relleu i la tasca de les properes Ampas) i ampliació del ventall de
les activitats extraescolars.
El fet més destacable que s’ha pogut constatar al llarg d’aquest període és la manca de persones
voluntàries per ajudar en les diverses activitats i, en concret, en les festes que s’organitzen al llarg del
curs.
El proper mes de setembre, coincidint amb l’inici del curs escolar, es publicarà i enviarà a tots els
pares i mares un escrit on s’explicarà que l’actual Junta finalitzarà la seva tasca quan finalitzi el curs
17-18. La idea és que la gent ho sàpiga amb temps i es pugui trobar un relleu amb suficient
antel·lació.
Com cada any, el proper mes d’octubre, s’efectuarà l’Assemblea Ordinària de l’Ampa, i un del punts
de l’ordre del dia serà la renovació de la Junta pel curs 18-19.
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3. Vocalia de Festes:
L’actual vocal de Festes (Maria Rodriguez) ha comunicat que no pot seguir al càrrec. La renúncia es
farà oficial en la propera Assemblea de l’entitat.
La Valentina explica que aquesta vocalia no pot seguir així. Cada festa que s’organitza (Castanyada,
Sant Jordi i Final de curs) s’han d’enviar comunicats demanant voluntaris per l’organització de les
mateixes i que, al final, son els mateixos membres de la Junta els que bàsicament s’encarreguen de
tot (muntatge, recollida,.....).
Entre tots els presents a la reunió es fa la següent reflexió: s’ha d’aconseguir un grup estable d’unes 8
persones que s’encarreguin d’aquesta vocalia. El proper mes d’octubre s’enviarà un escrit als pares i
mares on s’explicarà la situació i es demanarà col.laboració. Si no s’aconsegueixen voluntaris, es
plantejarà la externalització de les festes (increment del cost) o, en última instància, no es podran
seguir fent.
Per últim, queda pendent d’enviar l’enquesta de valoració de la festa de fi de curs. S’enviarà
properament als pares i mares de l’escola.
4. PAM / Camí Escolar:
Dins del plans i projectes de l’Ajuntament de Terrassa hi ha el Pla d’Acció Municipal . Es tracta d’un
projecte participatiu en el qual els ciutadants i/o entitats poden presentar projectes per millorar la
ciutat.
L’Ampa ha presentat la Plaça de la Convivència per tal de millorar l’accés a l’escola pel carrer Giralt i
Serra.
A mitjans del proper mes de setembre (com a molt tard el mes d’octubre) s’efectuaran les votacions
per definir els projectes guanyadors (que s’han d’efectuar al llarg de l’any 2018).
El mes de setembre es penjarà la informació del projecte (foto virtual) així com l’explicació de com
s’ha de votar (també hi haurà un punt d’informació del projecte, en horari per concretar).
La idea és impulsar aquest projecte entre l’AMPA, l’Escola i l’associació de veïns del barri, ja que es
una millora que beneficiarà a tothom.
Dins del projecte del Camí Escolar, properament s’iniciarà una campanya per intentar incrementar els
carrils bici de la ciutat i, com a novetat, que estiguin al bell mig dels carrers. Aquesta campanya
s’explicarà juntament amb el PAM.
Per altre banda, l’Haritz explica el projecte Caminómetre: es tracta d’intentar que el màxim nombre
de nens i nenes vagin a l’escola caminant. Hi ha vàries escoles que ja s’han adherit al projecte i la
nostre també s’hi afegeix. L’escola que faci més “kilòmetres” rebrà un premi per concretar.
5. Inscripcions Extraescolars:
La Vanessa comenta que les inscripcions han anat molt bé i que tothom ha pogut accedir a les
activitats sol·licitades (excepte en l’activitat d’angles, tot i que s’està intentant solucionar).
Només destacar que l’activitat de música no acaba d’anar bé. S’efectuarà un seguiment per intentar
millorar aquest servei.
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6. Problemàtica places Institut:
Aquest passat curs escolar ha esclatat un tema molt preocupant i important per alumnes i pares de
l’escola El Vapor: no hi havia prou places pels alumnes de 6é en els dos instituts on han de seguir els
estudis (Montserrat Roig i Torre del Palau).
La decisió final per solucionar el problema (tot i les reticències dels dos centres, per la manca d’espais
entre d’altres motius) ha estat la inclusió d’un bolet a cada un dels dos instituts.
Però aquesta solució és extraordinària i, els anys vinents, hi haurà un greu problema ja que aquests
dos instituts no poden assumir tots els alumnes de les diferents escoles que hi estan aconduïts.
Seria molt important tenir un representant de pares i mares dels alumnes que faran 6é en les
reunions de l’any vinent per afrontar conjuntament el problema.
Aquest tema s’inclourà en l’ordre del dia de la propera Assemblea Ordinària del mes d’octubre.
També mantindrem contacte amb les Ampes de les altres escoles afectades.
Segons la informació que ens ha arribat, el proper any es canviaran novament les zones escolars.
A partir d’aquesta situació, aquest serà un tema prioritari per l’actual Junta. La idea principal és:



Què volem?
Quines solucions hi ha per solucionar el problema

Anirem informant de les novetats que tinguem al respecte.

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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