AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA OCTUBRE 2019
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Biblioteca
18/10/2019
17.00h. - 18.30h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
David Loyo
Raquel Molina
Bernat Borràs
Belen Roca
Carles de Castro
Núria Vallet
Sandra López
Ángeles Arjona
Inma Cobo
Jordi Gimeno
Lydia Vahdat

Càrrec
President
Vice-presidenta
Secretari
Tresorera

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta de la Junta anterior (25/09/19)
Convocatòria Assemblea General Ordinària
Camí escolar i aparcament patinets
Castanyada
Carnestoltes
Pagaments extraescolar piscina
Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (25/09/19).
2. Convocatòria Assemblea General Ordinària: es proposa per divendres 15 de novembre de 2019 a
les 17.00 hores a la biblioteca de l’escola. Caldrà fer convocatòria amb dues setmanes d’anticipació.
3. Camí escolar i aparcament de patinets: en Jordi Gimeno explica que el curs passat es va fer material
didàctic per 5è/6è. Durant aquest curs s’ha fet ja una enquesta de mobilitat, amb plànol, iniciant
l’estudi que té dotació econòmica per part de l’Ajuntament i que desenvoluparà una consultora.
Respecte l’aparcament de patinets, falta disponibilitat d’espai dins de l’escola; en tot cas, l’escola
hauria de parlar-ho amb l’Ajuntament, valorant instal·lar un aparcament segur al carrer on ara hi
ha les barres per aparcar bicicletes.
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4. Castanyada: la Inma Cobo comenta que a dia d’avui no hi ha voluntaris, falta fogoner. Cal demanar
un permís a l’Ajuntament per fer foc per les castanyes. A la reunió de coordinació del 23 d’octubre
s’exposarà aquest fet per analitzar com es pot dur a terme l’activitat. Des de comunicació és farà
una nova crida per cercar voluntaris.
Es recorda també que properament caldrà buscar una nova persona per encapçalar la comissió de
festes.
5. Carnestoltes: la Núria Vallet i en Carles de Castro van parlar-ne amb la direcció de l’escola. L’escola
vol col·laborar en el Carnestoltes però encara no sap concretar com. Es reuniran les propostes de
disfresses rebudes pels alumnes i les famílies i es triaran. Per ara s’han rebut dues propostes: el Rei
Lleó i Barbapapas.
6. Pagament extraescolars piscina (Club Natació de Terrassa): el Club Natació passa la factura a
l’AMPA de tot el curs complet segons la demanda que hi ha hagut des de l’escola. La Sandra López
comenta que hi ha algunes famílies que encara no han fet el pagament, tot i haver-se iniciat ja
l’activitat el mes de setembre. En propers cursos caldrà especificar més les condicions de pagament
i coordinar-se amb el CNT perquè disposi de la llista dels que hagin pagat i no només dels inscrits.
7. Torn obert de paraula:
•
•

•

•
•
•

Es comenta la necessitat de disposar de signatura digital.
La Raquel Molina explica que el 29 d’octubre hi ha reunió del tema menjador i del Consell
Escolar. Respecte al menjador ha arribat una queixa d’una mare respecte al cobrament per part
de SERHS, ja que caldria algun mètode d’avís a les famílies menys visible per part de l’alumnat.
La Inma Cobo demana que a la reunió de menjador pregunti perquè els alumnes de 5è i 6è se
serveixen sols i si es controla adequadament que mengin el què pertoca.
En David Loyo exposa que s’ha rebut la queixa d’una mare d’un alumne amb trastorn neurològic
que la mare diu que haurien deixar sortir sol al carrer a l’hora de menjador. Tot i que la mare
ja ho va parlar amb direcció de l’escola, vol venir a una reunió de junta de l’AMPA per explicarse. En David ho comentarà prèviament amb la Laura Díaz de direcció.
En David Loyo comenta l’ús del grup de WhatsApp de l’AMPA. Es proposa que qui estigui en el
grup hagi de ser participant actiu de l’AMPA.
L’Angeles Arjona exposa activitats de l’AMPA activa proposades, com funky en anglès,
consistent en classes de ball per alumnes i famílies, que es faria els dimarts a partir de 18.30
hores.
La Lydia Vahdat sol·licita si es pot fer menú vegetarià al menjador. Per ara SERHS no ho ofereix,
al·legant que no estava recollit als plecs del concurs. En la nova licitació, que es farà
properament, les famílies a través d’una instància a l’Ajuntament poden intentar pressionar
perquè s’inclogui.
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La propera reunió de Junta serà el dimarts 5 de novembre a les 17.00 hores.
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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