AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA DE L’AMPA
JUNY 2021
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Telemàtica (Meet)
17/06/2021
18.00h. - 19.45h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
Esther Carrera
Quim Preixens
Anna Salve
Bernat Borràs
Marta Muntanyola
Azahara González
David Loyo
Jordi Gimeno
Eli Vilalta
Anabel Roldán
Dolors Videra
Alex Lillo

Càrrec
Presidenta
Vice-president
Tresorera
Secretari
Vocalia d’AMPA Activa
Vocalia de menjadors
Vocalia d’AMPA Activa
Vocalia de camins escolars
Vocalia d’extraescolars
Vocalia d’extraescolars
Vocalia d’extraescolars
Vocalia tecnològica

Carmen Ortiz, Inma Cobo, Rafael González, Valentina Rivera, Neus Berney

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l'acta de la darrera Assemblea General (06.11.2020)
2. Valoració general del curs i projectes de cara al curs vinent de cada vocalia:
2.1. Comunicació
2.2. AMPA tecnològica
2.3. AMPA activa
2.4. Menjador
2.5. Extraescolars
2.6. Camins Escolars
2.7. Junta

3. Proposta de nova quota de sòcies i socis de l'AMPA
4. Vocalia de Festes curs 2021-2022
5. Torn obert de paraula
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

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

2. Valoració general del curs i projectes de cara al curs vinent de cada vocalia:
2.1. Comunicació
2.2. AMPA tecnològica: Alex Lillo comenta com a tema important el canvi de nom d’AMPA a AFA, que
caldrà fer la gestió del canvi un cop surti la resolució. Caldria adquirir una nova impressora per ordinador
AMPA, si és necessari, ja que potser surt més a compte fer-ho a copisteria. Es valorarà si és adequat
adquirir una impressora A3.
2.3. AMPA activa: David Loyo comenta les dues activitats que s’han fet durant aquest curs: classes de
patinatge en línia, amb molt d’èxit de participació, i xerrada de xarxes socials (sol·licitat per l’escola),
amb poca participació. En David Loyo vol seguir classes de patinatge el curs vinent, però no podrà ferse càrrec de la vocalia d’AMPA Activa. Marta Muntanyola s’ofereix a agafar la vocalia d’AMPA Activa.
2.4. Menjador: Azahara González explica de menjador comenta que potser caldria més espai pels nens,
però no hi ha espai. Organitzativament és adequat, però amb COVID no es poden fer totes les activitats
desitjables. Pel curs 2021-22 hi haurà nova empresa, actualment en licitació, no se sap quan es resoldrà.
2.5. Extraescolars: Eli Vilalta comenta que aquest curs vinent es repartiran les extraescolars en diverses
empreses: Eina, Unió Lleure i Consell Esportiu seran les principals. El mes de juliol es presentarà la nova
graella a la famílies. També s’està acabant de treballar el tema del Casal d’Estiu, aquest any per primer
cop amb l’empresa Unió Lleure. Per al curs 2021-22 es farà inscripció única per a les extraescolars a
través de l’AMPA, i caldrà adjuntar el comprovant del pagament de la quota de l’AMPA a la pròpia
inscripció. Eli Vilalta exposa que es faran Casalets el mes de setembre, mentre no comencin les
extraescolars.
2.6. Camins Escolars: Quim explica que s’ha reprès el tema del tall del carrer Giralt i Serrà, tal com s’està
fent a moltes escoles de Terrassa. Es va demanar voluntariat a les famílies del centre de posar i treure
tanques, sortint 3 famílies. Per ara només s’ha fet una prova pilot els divendres al matí. La intenció és
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que el proper curs es segueixi el tall del carrer, a partir d’octubre fent-ho cada dia. La Carmen Ortiz
pregunta perquè no es posa tanca continua on hi ha l’entrada d’infantil fins a passeig Vint-i-dos de Juliol.
Azahara comenta que pel curs que ve es plantegi que cada setmana se n’encarregui una classe o curs
diferent. Valentina Rivera exposa que el tall pot acabar fent que aparquin cotxes en doble fila al Vint-idos de Juliol. Bernat Borràs explica que la idea és desincentivar l’ús del cotxe. Esther Carrer recorda que
l’AMPA té descomptes al parking PESMO i també gratuït a aparcament Esclat. En David Loyo exposa que
cal primar pel bé comú i la majoria. Jordi Gimeno exposa que es va intentar que el conserge posi la tanca,
però no sembla que hi hagi la intenció que ho faci, per ara. Alex Lillo proposa sol·licitar que Ajuntament
instal·li una senyalització específica amb horaris de tancament a passeig Vint-i-dos de Juliol. En Jordi
Gimeno respon a Carmen Ortiz que la necessitat de tallar el carrer Giralt i Serrà respon a un tema de
necessitat de major espai d’acollida, ja que l’amplada de les voreres és insuficient, també a Vint-i-dos
de Juliol. Pel curs que ve es vol sol·licitar canviar el carrer Canonge Rodó de sentit, traslladant la zona de
reserva escolar a aquell carrer i eliminar la del passeig Vint-i-dos de Juliol per guanyar espai davant de
l’escola.
2.7. Junta
Quim Preixens exposa que s’està fent el canvi de nom d’AMPA a AFA, a l’espera de la resolució. Anna
Salve destaca que ha sigut un any atípic amb molta activitat virtual. Anna recorda totes les activitats
fetes per l’AMPA: Sant Jordi, patinatge, xerrada xarxes socials, formulari extraescolars, prova pilot
tancament del carrer Giralt i Serrà.
3. Proposta de nova quota de sòcies i socis de l'AMPA
La quota actual de 45 euros respon a una necessitat puntual que va haver-hi econòmicament.
Actualment hi ha 154 famílies sòcies de l’AMPA El Vapor. Es vol deixar de relacionar la quota de l’AMPA
amb les extraescolars.
La gran majoria d’altres escoles a Terrassa la quota és d’entre 20 i 25 euros anuals per família.
Proposta de quota AMPA El Vapor: 25 euros per família i curs
Matrícula extraescolars: 20 euros per família i curs
Descomptes en famílies amb membres a l’atur, ERTO, monoparentals o nombroses.
Amb una quota més baixa es pretén captar més socis a l’AMPA encara que no facin ús d’extraescolars.
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S’aprova per unanimitat dels assistents a l’Assemblea General Extraordinària en el moment de la
votació la proposta de nova quota de l’AMPA de 25 euros i de matrícula d’extraescolars de 20 euros.
4. Vocalia de Festes curs 2021-2022: caldrà un representant ja que es preveu que es reprengui. Es parlarà
amb Valentina Rivera. Si cal es munta reunió/ assemblea a primers de curs per veure si hi ha algú que
s’anima a agafar la vocalia.
5. Torn obert
•

Es proposa que cal vetllar per mantenir actualitzada la pàgina web de l’AMPA

•

Es proposa fer una festa d’inici de curs 2021-22 com a AMPA, ja que no es podrà fer festa de final
de curs 2020-21. S’intentarà tirar endavant, encara que no hi hagi una vocalia específica.

•

Carmen Ortiz pregunta com va quedar el tema de donacions a escoles de campanya Amazon. En
tot cas es va quedar que cadascú a nivell particular fes el què cregués pertinent, no com a AMPA.

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) La presidenta,
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