AMPA ESCOLA EL VAPOR

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

Meet (telemàtica)
20/11/2020
19.00h. - 20.15h.

Assistents:

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
David Loyo
Esther Carrera
Quim Preixens
Bernat Borràs
Belén Roca
Anna Salve
Carles de Castro
Núria Vallet
Jordi Gimeno
Eli Vilalta
Conxi López
Anabel Roldán
Marta Muntanyola
Jennifer Saucedo
Alex Lillo
Azahara González
Dolors Videra
Inma Cobo
Jordi Parcerisas
Nuria Iglesias
Carmen Ortiz
Ferran Luque

Càrrec
President sortint
Presidenta entrant
Vicepresident entrant
Secretari
Tresorera sortint
Tresorera entrant
Vocalia de comunicació
Vocalia de comunicació
Vocalia de camins escolars
Vocalia d’extraescolars entrant
Vocalia d’extraescolars entrant
Vocalia d’extraescolars entrant
Vocalia d’AMPA Activa entrant
Vocalia d’AMPA Activa entrant
Nova vocalia tecnològica
Nova vocalia de menjadors

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

Aprovació de l’acta de la Junta anterior
Valoració de l’Assemblea General Ordinària 2020
Distribució de càrrecs i vocalies
Activitat DIPPD
Torn obert de paraula
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: S’aprova l’acta anterior (23/10/2020).
2. Valoració Assemblea General Ordinària 2020:
La Núria Vallet, Belén Roca i David Loyo valoren positivament l’assistència a l’Assemblea i que es
poguessin cobrir tots els càrrecs vacants produïts. Potser en un futur es podria plantejar un format
mixt tant d’Assemblea com de reunions de junta, per facilitar l’assistència de la gent.
3. Distribució de càrrecs i vocalies:
Es fa un agraïment als nous membres que passen a formar part de la Junta i a tots els assistents.
Fins ara oficialment els càrrecs segueixen igual, cal comunicar al Registre de la Generalitat el canvi
de càrrecs i de signatures, que es preveu que es pugui fer durant la setmana vinent. En principi cal
inscriure a les persones que ocupin presidència, vice-presidència, tresoreria i secretariat. Es
proposa si cal inscriure també les vocalies, per ara s’acorda que per motius d’agilització de tràmits
no es faci.
Quedarà pendent cobrir la vocalia de festes, tot i que per aquest curs 2020-21 no és necessària.
La nova Junta de l’AMPA El Vapor resultant és la que figura a la relació adjunta:
•

Presidenta: Esther Carrera

•

Vice-president: Quim Preixens

•

Tresorera: Anna Salve

•

Secretari: Bernat Borràs

•

Vocalia d’extraescolars: Eli Vilalta, Anabel Roldán i Conxi López

•

Vocalia de comunicació: Núria Vallet i Carles de Castro

•

Vocalia de camins escolars: Jordi Gimeno

•

Vocalia d’AMPA Activa: Marta Muntanyola, David Loyo i Jenifer Saucedo

•

Vocalia de menjadors: Azahara González

•

Vocalia tecnològica: Alex Lillo

4. Activitat DIPPD:
La Dolors Videra presenta l’activitat que es durà a terme a Terrassa pel Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat. La proposta és fer una cursa solidària online, amb la idea de sumar km
per arribar fins a Ucraïna, per fomentar la idea de persones amb capacitats diverses. Es comenta si
l’AMPA es podria sumar a la iniciativa.
S’acorda fer-ne difusió, si pot ser conjuntament amb l’escola, tant per blog, Instagram i Twitter.
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5. Torn obert:
•

•

•

•
•
•
•
•

En David Loyo comenta que està previst fer una rotació de l’oficial de serveis
(consergeria), en Josep Antoni Casasola, que es tracta d’un treballador municipal a un
altre escola. Les direccions de les escoles afectades han redactat un escrit per intentar fer
replantejar la decisió. S’acorda que l’AMPA també se sumi a aquest escrit de recolzament.
Inma Cobo comenta que falta urgentment una impressora i un ordinador en condicions
per poder treballar. L’Alex Lillo dilluns farà un primer diagnòstic per fer un pla
d’actualització de l’equip informàtic, còpies de seguretat, etc.
Jordi Gimeno comenta que el tancament del carrer Giralt i Serrà en hores d’entrada i
sortida de l’escola avança, ja que l’Ajuntament ha sol·licitat horaris de tancament. Es
proposarà tancar el carrer 15 minuts abans i després de l’hora d’entrada i sortida als
matins i a les tardes.
David Loyo comenta que el propietari de l’antic hort del carrer Torrent d’en Pere Parres
ha ofert el seu terreny per poder-hi deixar patinets i bicicletes. Caldrà establir un protocol
de gestió de claus, potser amb un cadenat amb combinació o similar.
Jennifer Saucedo proposa estudiar de portar a terme alguna acció solidària com a AMPA,
tipus el Gran Recapte. A la propera reunió de Junta es farà una proposta.
Conxi López pregunta com ha quedat el tema de l’extraescolar proposada pel Consell
Esportiu de Terrassa. Per ara hi ha hagut poca demanda i la reobertura imminent
d’algunes activitats extraescolars ordinàries farà que possiblement quedi en pausa.
Ferran Luque s’ofereix també per ajudar a l’AMPA i reforçar les àrees on sigui necessari.
S’acorda quedar dimecres 25 de novembre a les 17.30h per fer el traspàs de les signatures
entre els càrrecs sortints i entrants a la Junta de l’AMPA de presidència, vice-presidència i
tresoreria.

La propera reunió de Junta queda pendent de determinar, a realitzar abans de la finalització del 1r
trimestre del curs 2020-21.
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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