
 

 
 

Acta de l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de l’AMPA 18-11-19 
 
Lloc Sala de Santa Joaquima 
Data 18/11/2019 
Hora inici 20:00h 
Hora finalització 22:30h 
 
 
A Terrassa, essent les 20:00 hores del dia 18 de novembre de 2019 es reuneixen a l’Escola Vedruna                  
Vall de Terrassa, l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, prèviament convocats pel Sr. President de               
l’AMPA Carles Tomey, els associats i associades que consten en llista d’assistents a l’”ANNEX a” de la                 
present acta, acordant, per unanimitat, constituir-se en JUNTA ORDINÀRIA.  
 
 

Ordre del dia 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea ordinària i extraordinària del curs 
passat. 

2. Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs. 
3. Aprovació/ratificació dels estatuts de l’AMPA.  
4. Memòria i objectius de les diferents activitats.  
5. Aprovació, si s'escau, dels comptes del curs 2018-19 i del pressupost pel curs 2019-20.  
6. Conversió en zona de vianants de l’entorn de l’escola. 
7. Canals de Comunicació AMPA-Famílies. 
8. Preguntes i suggeriments.  

Oberta la sessió pel Sr. President Carles Tomey Parera, sense que cap dels presents a l’Assemblea                
manifesti esmenes o la seva voluntat de que les seves consideracions siguin transcrites literalment a               
l’acta que de la present s’aixequi per part de la Sra. Secretària, es prenen els següents acords: 
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ACORDS: 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea ordinària 
i extraordinària del curs passat.  

S’aprova per unanimitat dels presents l’acta de l’Assemblea Ordinària corresponent al curs            
2018-2019 de data 22 de novembre del 2018 i l’acta de l’assemblea extraordinària amb data               
11-6-19. 
 
2. Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs. 
La secretària presenta als assistents el càrrec entrant Gerardo Solà com a vocal de la Junta i                 
responsable de l’activitat extraescolar de robòtica. 
La secretària també exposa als assistents el càrrec sortint Toni García, que era vocal de la Junta i                  
s’encarregava de la comparsa de Carnestoltes. 
S’aproven per unanimitat l’assignació dels càrrecs entrants i sortints. 

 
3. Aprovació/ratificació dels estatuts de l’AMPA. 
Després d’haver deixat una còpia dels estatuts de l’AMPA actualitzats a la secretaria de l’escola               

durant un període considerable anterior a l’assemblea ordinària, i havent-los llegit tots els assistents              

a la mateixa, s’aproven per unanimitat els estatuts.  
 

4. Memòria i objectius de les diferents activitats. 
El President explica les diferents activitats realitzades al llarg del passat curs passat 2018-2019 i               
presenta les que es faran el curs actual 2019-2020. Destaquem: 

- de la memòria del curs passat 2018-2019 destaquem la participació d’un equip a la final de                
la VEX a Estats Units, on el responsable actual de l’activitat Gerardo Solà ens explica               
l’experiència. 

- També del curs passat 2018-2019 es destaca el 1r concurs de patinatge organitzat a l’escola               
el dia 18-5-19. Va ser tot un èxit.  

- Es demana als assistents voluntaris per portar/organitzar la comparsa de Carnestoltes           
d’aquest curs, i s’insta a preguntar a coneguts si algú se’n vol fer càrrec. Els voluntaris hauran                 
de comunicar-se amb l’AMPA abans de les vacances de Nadal per donar idees i aportacions               
al respecte.  

- També es demana als assistents idees per fer xerrades aquest curs que iniciem, apuntant-les              
en post-its i posant-les en un mural que en la propera junta de l’AMPA, el 2-12-19 es                 
debatran i estudiaran. 

- Es parla de la trobada de Gegants d’Escoles que es fa cada any, i que aquest curs passat                  
2018-2019 no es va participar per falta d’assistents de l’escola. S’intentarà tornar a anar-hi              
aquest any, tot i que encara no se sap el dia ni el lloc. Ja s’informarà als pares i mares quan                     
se sàpiga. 

- Es recorda el recolzament que tenen els delegats i la gran tasca que fan sempre. 
- Es parla del Campus d’Estiu, on es comenta caldrà polir algun aspecte de gestió i pagaments                

extres que han suposat malestar en aquest curs passat. 
- S’explica la incorporació de la nostra AMPA a la xarxa d’AMPES Vedruna com a novetat               

d’enguany. En xarxa fem més força i som millors. També s’està creant una app per fer                
d’enllaç entre l’escola i els pares i mares. Quan estigui acabada ja es comunicarà i explicarà.  
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5. Aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2018-2019 i del          

pressupost pel curs 2019-2020. 
El tresorer de l’AMPA Eduard Vives i Pillado ens exposa els comptes del curs 2018-2019 i ens exposa                  

els pressupostos pel curs 2019-2020.  

Els presents a l’assemblea aproven per unanimitat els comptes i pressupostos exposats.  

Punts a destacar:  

- Cada activitat extraescolar es manté sola. 

- Campus i Socialització van a part de les extraescolars i són blocs independents. 

- Es destaca la diferenciació de l’activitat econòmica (extraescolars (que no donen benefici)) i             

l’activitat no econòmica (activitats organitzades per l’AMPA a partir de les quotes de l’AMPA              

de les famílies de l’escola). De moment no es pujarà la quota de l’AMPA. 

 

6. Conversió en zona de vianants de l’entorn de l’escola. 
NOVETAT DE L'AJUNTAMENT A FALTA DE CONFIRMAR DEFINITIVAMENT: totes les famílies que tenen 

fills/es entre les edats de 0 a 6 anys tindran accés en cotxe al carrer sant Domènech per poder 

deixar-los a la porta verda de dit carrer. Se’ns explicarà quan estigui clar com es donaran les 

matrícules dels cotxes per tenir-hi accés. 

 

Accions que farà l’escola: 

- Enquesta passada a les famílies d’EI i EP per preguntar sobre la necessitat de venir a l’escola 

en cotxe per poder fer les accions al respecte, depenent de la incidència.  

- A partir del gener de 2020 obrir les portes del centre mitja hora abans de les habituals, 

ajudant a la planificació de les arribades si es ve de lluny. 

- Pàrquing de bicicletes, patinets i monopatins a la porta del pàrquing del carrer Sant 

Domènech, amb una quota i una targeta per entrar. Això serà en primer moment pels 

alumnes d’ESO, BTX i CFGM, però es podrà ampliar si cal als alumnes de 5è i 6è d’EP. 

 

Queda clar que al gener s’iniciarà tot el protocol i s’anirà ajustant a mida que es vagi veient com 

evoluciona. També en casos especials es donarà accés a la zona peatonal sempre i quan sigui 

temporal i justificat. 

 
 

7. Canals de comunicació AMPA-famílies. 
Es recorden els canals on l’AMPA es comunica amb les famílies: mailChimp, cartelleres, web, xarxes 

socials, correus electrònics, delegats, ... 
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8. Preguntes i suggeriments. 
 

ASSISTENT PREGUNTA/SUGGERIMENT RESPOSTA AMPA/ESCOLA 

Jordi Cuadros Demana que les actes estiguin 
visibles per saber què fa 
l’AMPA 

Ja va sortir a la reunió de 
delegats de fa uns dies i es 
penjaran a la web de l’AMPA 
en breu. 

Patrícia Pérez Sobre el campus d’estiu: hi ha 
possibilitat d’ampliar l’horari 
fins la tarda? Ara és només de 
matins. 

Es pot mirar però això 
implicarà segurament un 
augment del cost. 

Judith Farrau Es necessita una zona per 
desencotxar prop de l’escola 
un cop es peatonalitzi l’entorn 
del Vedruna i parlar amb els 
pàrquings propers perquè 
facin descomptes a les famílies 
de les escoles en l’horari 
d’entrades i sortides. 

Es mirarà. 

Maribel Gómez Demana més busos, o més 
freqûència de bus o un carril 
bici decent que vinguin de la 
zona de la Maurina, ja que hi 
ha molts alumnes que venen 
d’aquesta zona. 

Es demanarà. També cal 
demanar una reformulació de 
les zones d’influència de la 
nostra escola, ja que agafa 
zones molt llunyanes i cal 
facilita-ne l’arribada. 

Patrícia Pérez Proposa fer tallers puntuals 
que impliquin els pares/mares 
i els fills/es. Tipus la cuina de 
Nadal però per totes les edats. 

Es pot mirar de fer. 

Pere Armengol Proposa que les hores 
d’entrades i sortides la zona 
peatonal sigui accessible pels 
cotxes. 

Una de les idees principals de 
la peatonalització és que 
aquestes hores no hi hagi 
cotxes i els nostres fills/es 
puguin caminar tranquils fins a 
l’escola.  

Anna Marcet Aclareix que en lloc de buscar 
perquès, ens hem d’adaptar a 
la peatonalització i buscar-hi 
els pros. 
 

Molt bé. 
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Maria Marín Com a delegades de 5è 
demanen que l’acollida de les 
8h es pugui fer a través de la 
porta del carrer Col·legi, ja que 
al gener arribar a la porta del 
carrer del Vall serà impossible. 

Ho estudiaran. 

Carles Tomey Demanaran a l’ajuntament que 
vingui un dia a l’escola i ens 
expliqui la situació, els dubtes, 
... 

ok 

Anna Marcet Planteja un suggeriment cap a 
l’ajuntament: si volen 
incentivar que els alumnes no 
vinguin en cotxe, potser caldria 
ampliar la T-16 a T-18. 

Es plantejarà a l’ajuntament. 

Maribel Gómez Com a mare d’una alumna de 
4t d’ESO demana que es parli 
més de les opcions després de 
4t d’ESO. 
També demana que es faci 
Mindfulness a les hores de 
tutoria. 

Ja es fa i sobretot al 2n i 3r 
trimestre. Paciència. 
A la tutoria es fa relaxació, no 
mindfulness perquè els tutors 
no estan formats per fer-ho.  

 
 
 
I no havent cap més assumpte a tractar, ni cap més acord a adoptar, s’aixeca la sessió de la qual es                     

redacta la present que s’aprovarà, si s’escau, a la propera Junta de l’Associació. 

 
El President La  Secretària 

 
 
 
 
 

 
Carles Tomey Parera Cristina Vila Muñoz 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA AMPA novembre 2019 



 

 
 
 
 

ANNEXOS: 
 

“ANNEX a”:  LLISTA D’ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA del 18-11-19:  
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