AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA NOVEMBRE 2019
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
15/11/2019
17.00h. - 18.45h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa:
Nom
David Loyo
Belén Roca
Bernat Borràs

Càrrec
President
Tresorera
Secretari

Carles de Castro Almirall, Valentina Rivera Bach, Vanessa Santos Santana, Maite Martínez Luque, Alicia
Real Sanchez, Elisabet Vilalta Vidal, Eva Vila Ruiz, Silvia Moreno Jiménez, Andrea Gómez Sanz, Núria Vallet
Muntada, Laia Soriano Satorres, Inma Cobo Gómez, Jordi Giménez Vilanova, Gertri Ferrer Vinardell, Sònia
Sanchez Cazorla, Verónica Acosta Ortega, Lydia May Vahdat, Núria Iglesias, Yolanda

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior
2. Balanç econòmic
3. Avís de renovació de la Junta de l’AMPA per al curs 2020-21
4. Demanda de voluntaris, nova persona vocal de festes i reorganització del grup de Whatsapp de
l'AMPA
5. Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta anterior: S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.

2. Balanç econòmic: Belén Roca, com a tresorera, entrega els documents on consten els ingressos i les
despeses de l’AMPA del curs anterior. El balanç econòmic és de +853 euros. Es presenta el pressupost
per aquest curs 2019-20, a partir de les necessitats de cada comissió (que no varia dels anys anteriors)
i d’altres afers administratius o de gestió, com ara el contracte de la coordinadora d’extraescolars,
canguratges, etc. No obstant, el pressupost ve condicionat per la davallada de socis de l’AMPA que hi
ha hagut. VEURE DOCUMENT ADJUNT
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En David Loyo proposa establir una data límit per inscriure’s a l’AMPA (excepte P3). Altres propostes
que es plantegen és fer pagar el canguratge a no socis, ja que s’estan omplint molt al ser gratuït per a
tothom. La Valentina Rivera proposa xerrades com les que s’han fet a l’escola Roc Alabern (amb autors)
per incentivar l’AMPA.
3. Avís de renovació de junta curs 2020-21: S’exposa la necessitat de relleu dels càrrecs de presidència,
vicepresidència i tresoreria. La Lydia Vahdat demana que s’expliqui ben bé què ha de fer cada càrrec.
També cal fer un traspàs immediat de la vocal de la comissió de festes Laia Soriano; exposa que es
podria designar un nou vocal o bé que fos una persona diferent per a cada festa. En Jordi Gimeno opina
que l’AMPA no hauria de ser una gestora d’extraescolars i que es podria externalitzar a una empresa.
La Núria Iglesias s’ofereix a col·laborar a nivell de comunicació; creu que es podria desenvolupar el
tema d’economia col·laborativa. L’Elisabet Vilalta s’ofereix per col·laborar amb la comissió de festes.
La Sònia Sanchez s’ofereix a col·laborar a tresoreria, juntament amb la seva parella.
4. Reorganització del grup de WhatsApp de l’AMPA: es tracta d’un grup obert, però per ser-hi cal estar
implicat i ser actiu a l’AMPA. S’acorda que a partir d’ara totes les convocatòries de reunions de junta
de l’AMPA s’anunciaran pels grups de difusió de WhatsApp i també per Dinantia.
5. Torn obert de paraula:
•

En Jordi Gimeno exposa el tema de camins escolars, en resposta a una petició. Una consultora farà
un estudi amb una diagnosi i propostes d’actuació. La Valentina Rivera recorda que s’havia provat
el bus a peu; es considera una molt bona idea però de molt difícil aplicació per la poca implicació
de les famílies.

•

La Sònia Sanchez i la Núria Iglesias comenten el tema d’economia col·laborativa en la qual l’AMPA
podria implicar-se, com per exemple amb l’intercanvi del xandall de l’escola. Es proposa comentarho a la propera reunió de coordinació amb l’escola. La Yolanda planteja que es faci donatiu d’un
euro. L’Eva Vila i la Alicia Real proposen donacions i recollida de joguines potser per fer una tómbola
solidària, mercadillo, etc. Una mare proposa canalitzar-ho a través d’una comissió de sostenibilitat
o mediambiental.

•

La Maite Martínez pregunta per com gestiona l’escola els objectes perduts. AMPA pot traspassar la
demanda a l’escola.

•

La Gertri Ferrer demana per l’hort urbà, al què es respon que es va haver de deixar per falta de
voluntaris.

•

La Valentina Rivera proposa que es recullin taps, vist l’èxit que va tenir per Carnestoltes, per donarlos a Prodis o una altra entitat benèfica. Es plantejarà en junta participar en algun projecte solidari.
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•

La Gertri Ferrer té una idea de xerrada per AMPA Activa. La trametrà per correu electrònic.

•

La Maite Martínez pregunta si hi haurà alguna activitat per la Marató de TV3. Si l’escola ho organitza
l’AMPA hi donarà suport.

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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