AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA DESEMBRE 2O2O
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Meet (telemàtica)
17/12/2020
19.00h. - 19.50h.

Assistents:
Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’AMPA:
Nom
Esther Carrera
Quim Preixens
Bernat Borràs
Anna Salve
Carles de Castro
David Loyo
Marta Muntanyola
Alex Lillo
Eli Vilalta
Anabel Roldán
Conxi López

Càrrec
Presidenta
Vice-president
Secretari
Tresorera
Vocalia de comunicació
Vocalia d’AMPA Activa
Vocalia d’AMPA Activa
Vocalia tecnològica
Vocalia d’extraescolars
Vocalia d’extraescolars
Vocalia d’extraescolars

Inma Cobo
Ferran Luque
Albert Mestres

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta de la Junta anterior
Comunicació nova Junta a Generalitat i Ajuntament
Proposta AMPA Activa
Torn obert de paraula

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: S’aprova l’acta anterior (20/11/2020).
2. Presentació nous membres de la Junta:
L’Anna Salve ha intentat fer els tràmits de manera electrònica i no ho ha pogut fer. Alex intentarà
fer l’enviament, ja que cal una versió específica del Adobe Reader i pdf, habitual dels formularis de
la Generalitat.
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3. Proposta AMPA Activa:
El David Loyo proposa reprendre el curs de llengua de signes, replantejant-ho. La idea és fer-ho
després de Nadal de manera telemàtica, però amb un calendari fix i que no es pugui anar fent i
deixar de fer.
En Ferran Luque proposa col·laborar amb Mua Solidaris, organització sense ànim de lucre per a la
investigació de la leucèmia infantil per a l’hospital Sant Joan de Deu. És una entitat vinculada a
Terrassa, col·laboren amb centre esportius, escoles, etc. La persona que es cuida de l’entitat a
Terrassa que es comuniqui amb AMPA Activa mitjançant whatsapp podria fer una proposta de
col·laboració amb la que podria col·laborar l’AMPA.
4. Torn obert:
•
•

•
•

•
•
•

Carles de Castro exposa el tema del tall de carrer Giralt i Serrà de part del Jordi Gimeno. El
mes de gener es preveu poder-lo dur a terme.
Esther Carrera pregunta si algú sap com ha quedat el tema del Josep de consergeria. Per
ara no hi ha hagut canvis tot i que la decisió sembla que ja ha estat presa des de
l’Ajuntament. L’Inma Cobo comenta que el Josep el dia 7 de gener es reincorporarà a una
altra escola. Des de l’AMPA es proposa fer-li un petit obsequi, Esther Carrera o Inma Cobo
ho compraran.
Inma Cobo comenta que ordinador i impressora ja estan en funcionament, gràcies a la
posta a punt de l’Alex.
Tema aparcament de l’Esclat està pendent de resolució, per ara no hi ha hagut resposta a
un correu de Jordi Gimeno. L’Anna Salve comenta com ho havia utilitzat i l’Inma Cobo
exposa que en principi l’Haritz Ferrando antigament havia fet els tràmits i que si no es
deia el contrari es mantenia el servei.
Alex Lillo proposa crear una adreça electrònica de menjador (com proposava l’Azahara
González) per si li pot ser útil per a la seva vocalia per centralitzar queixes, etc.
Anna Salve comenta que pel tema del compte de l’AMPA cal passar per l’oficina de la
Caixa a la Rambla per canviar titulars, claus, etc (presidència i tresoreria).
Inma Cobo exposa que cal saber qui té claus de l’AMPA. Per ara en tindrà presidència i
tresoreria.

La propera reunió serà amb data a concretar durant el gener de 2021 via telemàtica.
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la
presidenta.
El secretari, Vist-i-plau

(segell de l’AMPA) La presidenta,
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