
AMPA Vedruna Vall 

Acta de l’ASSEMBLEA de l’AMPA Curs 2015-2016 

 

Lloc Sala de Santa Joaquima 
Data 21/11/2017 
Hora inici 21:30h 
Hora finalització 00:00h 

 
 
 
Al Col·legi Vedruna Vall de Terrassa essent les 21:30 hores del dia 21 de novembre de 2017 es 
reuneixen l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, prèviament convocats per la Sra. Elena 
Padilla a instància del Sr President 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, sota la Presidència del Sr. CARLES TOMEY i assistit pel Sr. FRANCESC CASAJUANA 
com a President i Tresorer (Secretari en funcions) de l’Associació respectivament amb el 
següent,  
 
 

Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea ordinària de l’any passat. 
2. Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs. 
3. Canals de Comunicació AMPA-Famílies. 
4. Informe de la presidència. 
5. Memòria i objectius de les diferents activitats. 
6. Aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2016-17 i del pressupost pel curs 2017-18. 
7. Informació de la direcció de l’escola. 
8. Preguntes i suggeriments. 

 
 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, sense que cap dels presents a l’Assemblea manifesti esmenes 
a que les seves consideracions siguin transcrites a l’acta que de la present s’aixequi per part del 
Sr. Tresorer, es prenen els següents: 
 
 
 

 ACORDS: 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior 

 
S’aprova per unanimitat dels presents l’acta de l’Assemblea Ordinària corresponent al 
Curs 2016- 2017 de data 22 de novembre de 2016. 
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2.  Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs 

 
Es presenta als nous membres de l’AMPA i acomiada i agraeix a qui ha deixat la Junta el curs 
passat.  
En aquest sentit s’informa del canvi de Tresorer, agraïnt al Tresorer sortint, Sr. Carles Ballbé, la 
gestió realitzada. 
 
Així mateix s’agraeix la col.laboració i dedicació dels membres sortints de la Junta: 

Gemma García i Dani Ayala. 
Gloria Farelo i Santi Villanueva. 
Carme García i Jordi Hierro 
 

I donem la benvinguda als nous membres de la Junta: 
Desiré Pérez i David De los Santos, que agafen la Cartellera i l’activitat de Ganxet. 
Meritxell Villacampa i Bernat Carles que agafen l’activitat de Piano 
 
 

3. Canals de Comunicació AMPA-Famílies  

 
S’informa sobre els diversos Canals de comunicació en funcionament per part de l’AMPA per 
comunicar-se amb les families, on el Mailchimp és el canal oficial de l’AMPA .  
S’expliquen la resta de Canals de comunicació com cartelleres, página web (en procés 
d’actualització), Facebook, Twitter, Instagram.  
L’email general de l’AMPA ampa@ampavedruna.cat i correus electronics de cada activitat. 
I els delegats de clase, qui també són un dels Canals de comunicación amb l’AMPA. 
  
 

4. Informe de la presidència   

 
a) En Carles Tomey dona les gràcies a: 

- Gràcies a la Direcció de l’escola per deixar-nos fer i per la confiança 
- Gràcies als membres de la Junta per dedicar el temps de manera voluntaria i 

altruista, i amb alegría 
- Gràcies a tots aquells membres de la Junta sortints i els relleus que s’incorporen 
- Gràcies als voluntaris: pares que sempre donen soport  
- Gràcies els pares que han vingut a l’assamblea 

b) I remarca tres idees importants a tenir en compte: 
- L’EDUCACIÓ dels nostres fills és RESPONSABILITAT nostra,  de les FAMÍLIES. 
- Si ANEM  TOTS A UNA  juntament amb l’ESCOLA, som molt més potents i eficaços 
- Siguem PROACTIUS 

 
 

5. Memòria i objectius de les diferents activitats 

 
Es presenta un resum de les activitats realitzades durant el curs 2016/2017 i el objectius pel 
nou curs en els capítols següents: 

5.1. Activitats extraescolars alumnes veure resum a la presentació 
En aquest punt, la família Tost indica que quan s’informa a l’AMPA sobre un problema a 
una extraescolar, que aquesta queixa no es passi al monitor. 
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5.2. Activitats extraescolars pares 
5.3. Activitats famílies 

  5.3.1 Esdeveniments 
  5.3.2 Xerrades 
  5.3.3 Altres activitats 

Quan es tracta el punt del Campus d’estiu per part dels assistents es sol.licita tenir en compte 
algunes idees en cas de ser viables: que hi puguin assistir de P3, opció d’incloure l’hora de 
dinar i allargar fins a les 17:00h i fer descomptes per famílies que inscriguin més d’un 
alumne/a. 

 

 

6. Aprovació si s’escau, dels comptes dels cursos 2016-17 i del 

pressupost pel curs 2017-18 

 
El Tresorer sortint de la Junta,  Carles Ballbè, explica que el curs 2016-17 ha estat el segon 
tributat conforme a la nova llei que obliga a presentar impost de societats a les AMPAs com la 
nostra amb facturacions superiors a 50.000€ i amb activitats considerades econòmiques.  
 
En base a això es presenta el tancament del curs i el pressupost pel curs 2017-18 
S’annexa aquest document  a l’acta en l’annex c., al qual hi consten també els aclariments del 
resultat de l’exercici ja que hi ha partides que no són despeses deduïbles fiscalment i s’ha 
dotat una partida a “stock” de llibres, de manera que aquesta part no s’ha imputat com a 
despesa de l’exercici. 
Manifesta també que hi ha hagut pagaments  la despesa dels quals s’imputarà al nou exercici 
ja que la factura no ha arribat fins al mes de setembre. 
 
S’aproven els comptes del curs 2016-17 i el pressupost pel curs 2017-18, on inclou una pujada 
de la quota de l’AMPA de 2 Euros. 
 
En aquest punt per part dels assistents es traslladen els següents punts: 

- Nuria Estaún trasllada a l’AMPA la sol.licitud d’algunes famílies sobre un 
descompte per família nombrosa a les activitats extraescolars, així com un 
descompte per nens que fan multi-activitats 

- El President indica que s’estudiaran les propostes, encara que el preu de les 
activitats estan molt ajustats i això implicaria augmentar quotes a la resta. 

 
 

7. Informació de la Direcció de l’Escola 

 
Per part de la Direcció de l’Escola es dóna les gràcies a l’AMPA per la confiança, col·laboració i 
transparència que existeix entre la Junta de l’AMPA i Escola,  fets importants per desenvolupar 
i estudiar propostes i accions que millorin l’entorn i l’educació dels nostres alumnes.   
S’informa que s’inclouen 4 auxiliars de conversa en llengua estrangera natius (2 a infantil i 
primaria + 2 a batxillerat) 
L’escola ha inclòs l’oferta d’un nou módul de microsistemes i xarxes, del que a Terrassa només 
hi ha una escola que ho ofereix. Serà un Cicle de grau mitja de microsistemes i xarxes, el qual 
està pendent de l’aprovació el 18/01/2017 . 
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8. Suggeriments i preguntes. 

 
• La Sra. Meritxell Manent pregunta com funciona el tema dels ordinadors pels alumnes? 

Escola: hi ha opció de compra però els ordinadors estan a l’escola en un pool, i funcionen 
com un renting que gestiona l’escola. La quota de lloguer son 12€/mes. L’ordinador es 
queda a l’escola, i a la biblioteca n’hi ha perquè els alumnes en puguin fer ús per fer 
treballs. 
A continuación, la Sra. M.Manent proposa que es busqui una opció de compra massiva 
d’ordinadors que permeti comprar ordinadors per casa a preu més baix. 

 

• La Sra. Mariona Ballbè informa que s’ha generat un debat entre pares sobre el tema 
menjador, i demanen clarificar com funciona el tema del menjador i els menús. 
Escola (Ismael Perálvarez): L’empresa Hostessa pels nens de P3 ha creat una petita agenda 
on apunten a diari tot el que han menjat i possibles incidencies 
Adicionalment, informa que a la pàgina web del cole hi ha els menus setmanals 
Hi ha dos empreses: la que gestiona el menjar i menús i el que gestiona el menjador. 
Els menús per alergies pot donar-se el cas que no menjen exactament el mateix que la 
resta. 

• La Sra. Mariona Ballbè sol.licita que els monitors de menjador haurien d’ensenyar els 
hàbits a taula 
Escola: ho parlaran amb l’Empresa que gestiona als monitors 
 

• La Sra. Mèrida Iglesias sol.licita que les activitats extraescolars del migdia no es concentrin 
el mateix dia de la setmana, i que existeixi opció de fer activitats altres dies 
 

• La Sra. Nuria Estaún, sol.licita a l’AMPA que abans de començar activitats extraescolars, 
conjuntament amb l’Escola, fer una reunió amb els monitors de les extraescolars per 
explicar normes bàsiques a seguir dins l’Escola.  

 

• El Sr. Toni Garcia mostra la seva preocupació als Delegats de classe sobre l’ús i la difusió 
d’informacions que es fan a través dels wapps de les clases que gestionen el propis 
delegats. Informa que hi ha alguns casos de missatges virulents de cara l’escola i que per 
aquest mitjà les coses es desvirtuen. Els delegats han d’anar en compte a l’hora de 
difondre missatges erronis. Abans de respondre s’han d’informar ja que són l’enllaç amb 
l’AMPA i l’Escola i segons el que responguin el que poden fer és incitar, i el que han de 
buscar és sumar. 
Remarca la importancia que els Delegats han de fer d’enllaç i informar-se abans de 
respondre erroneament i de generar conflicte. 

 
 

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

El President       La Secretària 

       
 

Carles Tomey       Elena Padilla 
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9. Annexes 

 
- Annex a:  Llistat assistents Assemblea 
 
- Annex b: presentació Assemblea 
 
- Annex c:  pressupost Curs 2016-2017 I Curs 2017-2018 
 
 


