
Acta de l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de l’AMPA 21-11-22

Lloc Sala Santa Joaquima (Vedruna-Vall)
Data 21/11/2022
Hora inici 20:00h
Hora finalització 22:30h

A Terrassa, essent les 20:00 hores del dia 21 de novembre de 2022 es reuneixen l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes, prèviament convocats pel Sr. President de l’AMPA Carles Tomey, juntament
amb 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 del curs passat.
2. Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs.
3. Memòria i objectius de les diferents activitats.
4. Aprovació, si s’escau, dels comptes per al curs 2021-22 i del pressupost per al curs 2022-23.
5. Proposta canvi de nom d’AMPA a AFA.
6. Temes a comentar per la direcció 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 2021-2022
en data 29 de novembre del 2021.

2. Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs.
La secretària també exposa als assistents les famílies sortints: la Xènia Claret i el Jordi Bellana, vocals
de la Junta i encarregats de fer d’enllaç amb la Llar. També l’Edu Fernández i la Rebeca Hernández,
vocals de la junta.

Es presenten la resta dels membres de la junta de l’AMPA, amb el suport de fotografies a la
presentació de l’Assemblea.

S’aproven per unanimitat l’assignació dels càrrecs i vocals sortints.

Es planteja la imminent renovació de molts dels vocals de la Junta.

També es presenta el llistat dels delegats de les classes des de I1 fins a 2n BTX/CFGM. La llar és on no
tenim de tots els grups ja que és difícil, degut a l'entrada i sortida d’alumnes durant el curs escolar.

3. Memòria i objectius de les diferents activitats.
El President explica les diferents activitats realitzades al llarg del passat curs passat 2020-2021 i
presenta les que es faran el curs actual 2021-2022. Destaquem:

- Hem ampliat una activitat extraescolar per als alumnes (recuperem escacs). Teatre i coraleta
no igual que el curs passat. També s’ha ofert Art i Moda i no l’hem engegada. Pensem que
ofertar-la un cop iniciat el curs no va anar bé. De cara a final de curs s'ofertarà conjuntament
amb la resta de cara al curs 23-24.

- En les extraescolars en número d'inscrits hem passat de 269 inscrits a 304.
- Canvi en el protocol d’inscripcions a les extraescolars: dues setmanes abans de l’inici no es

podran acceptar canvis, perquè hem de passar les llistes a l’escola, entre altres accions, i si
no ho fem així, és un caos. El segon canvi és que es cobrarà una matrícula, que no es tornarà
en cas de deixar l’extraescolar un cop començada. Si es fa tot el curs, es descomptarà de
l’última quota. El tercer punt és que durant les primeres setmanes el monitor només pot
entregar els alumnes a les persones que estan a la llista de recollida amb autorització dels
pares a l’AMPA. No serveix que estiguin a la llista de recollida de l’escola. Som independents.

- Destaquem de l’extraescolar de Robòtica: competició a la final nacional VEX SPAIN.
- Volem seguir potenciant les activitats en família com ara manualitats de Nadal o tallers de

Mindfulness. Proposem el mateix més alguna activitat esportiva i recuperem la Cuina de
Nadal.
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- La comparsa de Carnestoltes no es va dur a terme per falta de gent. Aquest curs intentarem
fer-la. Igual passa amb la trobada de Gegants.

- Aquest curs tenim intenció de participar amb la Marató de TV3. Ho comentarà la direcció de
l’escola.

- De les xerrades en família demanem que si les famílies tenen suggeriments ens les facin
arribar.

- L’escola ha crescut i ens falta obrir una mica l’AMPA a Llar i Cicles.
- Destaquem el nou projecte de la SOCIALITZACIÓ DE LA ROBA: per reutilitzar la roba esportiva

de l’escola. Ajuda ecològica i econòmica. El primer divendres de cada mes de 17h a 18h.
- Seguim dins del grup “AMPAs EN XARXA” i a més som part del grup/comissió de treball per

impulsar temes que ens puguin afectar a les AMPES. S’han fet diferents trobades, on s’ha fet
un nou reglament de règim intern. També estem associats a la Federació d’AMPES , la
CCAPAC.

4. Aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2021-2022 i del
pressupost pel curs 2022-2023.

El tresorer de l’AMPA Eduard Vives i Pillado ens exposa els comptes del curs 2021-2022 i ens exposa

els pressupostos pel curs 2022-2023.

Punts a destacar:

- 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.

- Quota de 28€/anual/per família. (després dels dos últims cursos que era de 20€, i ara torna a

ser com abans).

- El curs passat l’AMPA va gestionar els diners implicats en el viatge a EUA dels grups de

robòtica que van guanyar. El cost ha estat zero per l’AMPA però si ho vehiculava l’escola els

implicava en temes de gestió econòmica. Simplement hem ajudat en la gestió.

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

5. Proposta de canvi de nom d’AMPA a AFA.

El president Carles Tomey i Parera ens presenta l’opció de canviar AMPA per AFA, per anar una mica a
l’hora amb els canvis de tipologies de les famílies actuals.

Es vota a mà alçada i el vot és unànime.
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6. Temes de l’escola.
El director Ismael Peràlvarez ens comenta un seguit de punts:

- Diàlegs en família: molt contents. Molta acollida: en la darrera trobada van ser uns 80
persones, fent 4 grups de treball per edats d’alumnes. La propera serà passades les festes de
Nadal.

- Activitat de la Marató de TV3: diumenge 18 de desembre de 10h a 13h a l’escola. Hi haurà
tallers per totes les edats com ara pintacares, patges reials, minimaratons al carrer per edats,
torneig 3x3 de bàsquet, … Al final hi haurà un acte participatiu.

- Canvis en els informes escolars degut a la nova llei educativa LOMLOE.
- Hem canviat la normativa del menjador: fora mòbil.
- Obres al c/Col·legi (gener) i c/del Vall (març-abril). El 28 de novembre hi ha una reunió

informativa.
- Projecte remodelació pati de la sorra: es farà un projecte entre alumnes de BTX en el amrc

dels treballs de recerca,  professors, famílies, …
- Es posaran plaques solars als sostres per millorar la despesa.

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, ...

8. Preguntes i suggeriments.

ASSISTENT PREGUNTA/SUGGERIMENT RESPOSTA AMPA/ESCOLA

Àngels Rusiñol A l’extraescolar Art i Moda els
apuntats no l’han poguda fer per falta
d’inscrits. Si s’hagués fet segur que
seria un èxit.

Es va ofertar tard, i
intentantarem proposar-la amb
les altres ja al juny.

Àngels Rusiñol Agraïment a la responsable de
patinatge, la Conce Algaba, per poder
engegar l’activitat.
Alhora demana que arreglin els forats
del pati i perquè les patinadores es fan
mal.

Es van fent les mesures.

Vicente Barra Com a delegat demana que es faci un
grup de delegats des de l’AMPA per
enviar les notícies tipus plantilla per
poder passar als grups de whatsapp de
cada classe.

La responsable dels delegats
explica que prefereix grup de
correus electrònics. Pots fer
copiar-enganxar als grups de
Whatsapp.
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Àngels Rusiñol Es tornaran a fer les sessions de
primers auxilis RCP?

Sí que es faran. Ho tenim
pressupostat dins les quotes de
l’AMPA.
Els passats cursos els oferíem a
monitors d’extraescolars i
menjador.
Aquest curs toca pels pares.

Àngels Rusiñol Tema socialització dels llibres: quan es
va tancar l’opció es va dir que es
guardessin. Què se n’ha de fer?

Des de l’AMPA s’ha intentat
reobrir, però no s’ha pogut.
L’opció: reciclatge al paper. Ens
sap greu.

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
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ANNEXOS:

“ANNEX a”:  LLISTA D’ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA del 21-11-22
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