AMPA ESCOLA EL VAPOR

ACTA JUNTA FEBRER 2O21
Lloc de reunió
Dia
Hora inici/fi

Meet (telemàtica)
12/02/2021
18.00h. - 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
Núria Vallet
David Loyo
Alex Lillo
Dolors Videra
Anabel Roldán
Jordi Gimeno
Conxi López

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

Inma Cobo
Ferran Luque

ORDRE DEL DIA
1- Aprovació de l'acta anterior
2- Determinar els comptes de correu electrònic del domini @ampaelvapor.cat que calgui mantenir
3- Menjadors
4- Tall del trànsit de vehicles al carrer Giralt i Serrà
5- Canvi de denominació AMPA a AFA
6- Participació de l'AMPA El Vapor a la "Pepeta" (Plataforma d'AMPA/AFA de l'Escola Pública de
Terrassa)
7- Possibilitat de xerrada sobre les xarxes socials per a famílies
8- Informacions diverses (beques, consell escolar, reunió de coordinació, etc)
9- Torn obert
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: S’aprova l’acta anterior (17/12/2020).
2. Determinar els comptes de correu electrònic del domini @ampaelvapor.cat que calgui mantenir
Es proposa mantenir els mails info@ampaelvapor.cat, extraescolars@ampaelvapor.cat i
tresoreria@ampaelvapor.cat.
El mail info@ampaelvapor.cat es farà consultable per més d’una persona per tal de no carregar de
feina una sola persona. Abans d’eliminar els comptes no utilitzats Alex Lillo mirarà de cadascuna de
les adreces què hi ha per moure/ conservar dades.
3. Menjadors
Esther Carrera i Azahara Gonzalez van assistir a reunió amb direcció escola i personal de menjador.
Com a AMPA ens proposen fer una visita trimestral a menjador per fer proves de menú i valorar la
gestió de menjadors/ monitors, etc. Alex Lillo i Anabel Roldán es proposen com a persones
representants de l’AMPA per a aquestes visites.
En cas de confinament d’un grup el menjador es segueix pagant la part proporcional corresponent
a monitoratge (no la part de menú), és el què està estipulat a la normativa. Donada la carta que es
va enviar a Ajuntament per part d’un grup confinat.
4. Tall del trànsit de vehicles al carrer Giralt i Serrà
L’Ajuntament ha enviat les tanques per poder fer el tall. Cal decidir què es fa i si es tira endavant.
En Jordi Gimeno es va reunir amb la Laura Díaz de l’escola. L’Ajuntament ens fa responsables de
posar i treure la tanca i calen voluntaris per fer-ho.
Es faria una crida de pares voluntaris per tenir un grup nombrós per fer-ho. Cal tenir en compte que
al capdavall és responsabilitat de l’escola, de manera que un cop no hi hagués voluntaris caldria
que l’escola també s’hi impliqués. Si no és possible podria ser que s’assigni la tasca al conserge; està
pendent que en general tots els que depenguin de l’Ajuntament de Terrassa ja ho tinguin assignat.
Si es fa cal tenir en compte que hi haurà queixes. La tanca la té guardada l’escola i es podria utilitzar
almenys en ocasions especials ja que té autoritzat el tall.
Cal fer una bona comunicació però cal tenir en compte també quants en surten beneficiats o
perjudicats. Cal remarcar que les cues de P3 es fan a l’espai de calçada del carrer Giralt i Serrà i
durant més estona que en altres cursos.
Es podria lligar el tancament amb el tema de l’aparcament a l’Esclat (excepte al matí, ja que obre a
les 9h00). Esther Carrera també parlarà amb el pàrking Pesmo per si poden fer una proposta
d’aparcament de l’escola.
S’aprova per unanimitat el tancament del carrer Giralt i Serrà.
5. Canvi de denominació AMPA a AFA
En Quim Preixens estudiarà i avançarà en els tràmits.
Caldrà tenir en compte fer el canvi de la web de ampaelvapor.cat a afaelvapor.cat. Caldrà també
eliminar el nom “AMPA El Vapor Cortés” i que sigui “AFA El Vapor”.
S’aprova per unanimitat el canvi de denominació.
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6. Participació de l'AMPA El Vapor a la "Pepeta" (Plataforma d'AMPA/AFA de l'Escola Pública de
Terrassa)
Es tracta de temes comuns de les AMPA / AFA de les escoles públiques de Terrassa.
S’aprova per unanimitat l’adhesió del Vapor a la “Pepeta”. Anna Salve contacta amb ells per saber
què hem de fer.
7. Possibilitat de xerrada sobre les xarxes socials per a famílies
Des de l’escola es va demanar que l’AMPA es faci alguna xerrada per a famílies, ja que l’escola ho
ofereix però només als nens. Caldria determinar qui s’encarrega d’aquest tema, en teoria hauria de
fer des d’AMPA Activa. En David Loyo ho pren, però caldria cercar algun contacte, sigui mossos o
bé algun expert. En Carles de Castro podria buscar algú o bé fer la xerrada ell mateix, si és necessari,
i Alex Lillo podria explicar tema de seguretat informàtica.
8. Informacions diverses (beques, consell escolar, reunió de coordinació, etc)
En Quim Preixens informa del darrer consell escolar, on va exposar que les beques s’han
incrementat a 800 euros i que inicialment es cobrien les quotes de sortides. També es va aprovar
un document pedagògic amb un canvi de metodologia a educació infantil, apostant cap a una
personalització dels aprenentatges, més experimentació, etc. Es va fer la liquidació econòmica de
2020 i pressupost per a 2021. Preinscripció 13-24 de març i vídeo de 3-4 minuts de presentació de
l’escola. Colònies de 6è anul·lades. Ràtio proper curs de P3 serà de 23 alumnes.
En Quim vol saber si cal transmetre les informacions del consell escolar només a l’AMPA o també a
les famílies a través de l’escola. En aquest cas de canvi de metodologia potser caldria instar a
l’escola que ho expliqui a les famílies.
9. Torn obert
•

•

•
•

Núria Vallet exposa si l’AMPA podria fer alguna campanya pel tema dels excrements /
pixades de gos a les voreres, ja que se n’han detectat més a l’entorn de l’escola. La
campanya es podria fer més oberta, no tan dirigida a l’escola sinó més al veïnat En David
Loyo exposa que des de l’AMPA la idea hauria de ser adreçar-se a l’Ajuntament
possiblement de manera conjunta amb altres AMPA (a través de la Pepeta). En Quim
Preixens també ho parlarà amb la Laura Díaz de l’escola.
Jordi Gimeno exposa que es vol fer una acció com a Camins Escolars de diverses AMPA
per donar a conèixer la nova ordenança de mobilitat. La idea és fer un vídeo i gravar
situacions que expliquin els canvis; es demanarà col·laboració de més famílies. En Jordi
Gimeno proposa enviar un Dinantia que explicaria els canvis en l’ordenança.
Esther Carrera va rebre una petició de si l’AMPA podia oferir classes d’estimulació
auditiva. En David Loyo mirarà de cercar algun contacte perquè algú pugui venir a oferirho, amb classes ben fetes de pagament.
Esther Carrera està esperant resposta de l’Ajuntament per a possible ús del terreny
proper a l’escola com a aparcament de bicicletes o patinets (no com a hort). També ha fet
la consulta de si és possible rebre subvencions com a AMPA vinculat a projectes de
l’escola.
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La propera reunió serà amb data a concretar durant el març 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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