AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA OCTUBRE 2020
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Meet (telemàtica)
02/10/2020
18.00h. - 19.45h.

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
Inma Cobo
Jordi Gimeno
Sandra López
Ángela Arjona
Thais Torrebadella

Càrrec
President
Vice-presidenta
Secretari
Tresorera

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

Aprovació de les actes pendents de Juntes anteriors
Preparació Assemblea General Ordinària
Contracte monitor/a extraescolars
Tancament carrer accés carrer Giralt i Serrà
Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de les actes de les Juntes anteriors: S’aproven les dues actes anteriors pendents.
2. Preparació Assemblea General Ordinària:
Hi ha hagut un cert increment de socis els darrers dies, però encara s’està per sota d’anys anteriors.
La Belen està fent el pressupost. S’assignaran menys recursos a festes ja que no es preveu que se
celebrin festes durant aquest curs. Per part d’AMPA Activa s’intentarà fer alguna cosa, encara que
sigui de manera telemàtica.
Es farà una consulta pel tema organitzatiu per celebrar l’Assemblea General Ordinària. El nombre
màxim és de 6 persones presencialment, per tant caldrà fer principalment l’Assemblea telemàtica.
En Carles i la Núria determinaran quina plataforma és més adequada per fer-la, possiblement Meet.
Els quatre membres de la Junta de president, vice-presidenta, tresorera i secretari, així com dos
vocals s’intentarà que estiguin presencialment a l’escola, la resta telemàtic.
Pàg nº 1 de 3

AMPA ESCOLA EL VAPOR

Cal recordar que a l’Assemblea General caldrà renovar la Junta. Es farà un comunicat per remarcar
que quedaran 4 càrrecs vacants a la Junta, potser donant a conèixer què fa cada càrrec, i que seran
necessàries noves persones per assegurar la continuïtat de les activitats de l’AMPA. Es demanarà
també la col·laboració amb l’escola per comunicar i remarcar aquest fet.
Es modifica la data de l’Assemblea General Ordinària al dia 6 de novembre a les 18 hores, ja que el
dia 30 d’octubre és dia de lliure elecció a l’escola.

3. Contracte monitor/a extraescolars:
Cal una figura de coordinació a l’hora d’inici de les extraescolars, per garantir que tots els nens van
on toca, gestionar incidències, etc. De dilluns a dijous es proposa que ho continuï fent la Inma Cobo
(1 hora diària) i els divendres una altra persona.
D’altra banda, caldrà verificar els canvis que afectin al correu electrònic info@ampaelvapor.cat i
potser estudiar de centralitzar els correus electrònics en un gmail, etc.

4. Tancament carrer accés Giralt i Serrà:
A través del Twitter s’ha comentat la problemàtica i des del Servei de Mobilitat de Terrassa s’ha
informat que per fer el tancament del carrer en hores d’entrada i sortida de l’alumnat cal sol·licitarho formalment com a AMPA. Potser es creu adequat que també se sol·liciti des de l’escola, parlantho amb ells, perquè la tanca al carrer la pugui posar potser el Josep de consergeria. Caldrà veure
com es gestionarà la posada i retirada de la tanca, l’escola, les famílies, etc. Caldrà informar de
manera adequada les famílies del tall del carrer perquè també hi col·laborin. Per més endavant
caldrà plantejar ampliació de voreres, etc.

5. Torn obert:
•

•

Extraescolar d’anglès: cal establir el nombre d’alumnat màxim, donades les limitacions
per la COVID-19 de distanciament entre alumnes, amb Salt Idiomes. Caldrà distribuir els
grups segons nivells d’anglès i nombre d’alumnes inscrits de manera adequada, quadrant
horaris. La idea és iniciar l’extraescolar d’anglès el mes de novembre, després de
l’aprovació formal en el Consell Escolar.
El David Loyo presenta la proposta de Thais Torrebadella de fer classes de ioga a mares i
pares, cobrant el curs de l’AMPA. Per ara no es creu oportú dur a terme la proposta degut
a la situació per la COVID-19, però sí que se la convida a participar activament a l’AMPA.

La propera reunió de Junta serà amb data per determinar però en tot cas prèvia a la celebració de
l’Assemblea General Ordinària de 2020.
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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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