
 Acta de l’ASSEMBLEA ORDINÀRIA de l’AMPA 29-11-21 

 Lloc  Sala Santa Joaquima (Vedruna-Vall) 
 Data  29/11/2021 
 Hora inici  20:30h 
 Hora finalització  22:30h 

 A  Terrassa,  essent  les  20:30  hores  del  dia  29  de  novembre  de  2021  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, cons�tuir-se en JUNTA ORDINÀRIA. 

 Ordre del dia 

 1.  Introducció: la nova realitat convivint amb la COVID. Junts ens n’estem sor�nt. 
 2.  Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea ordinària del curs passat. 
 3.  Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs. 
 4.  Memòria i objec�us de les diferents ac�vitats. 
 5.  Aprovació, si s’escau, dels comptes per al curs 2020-21 i del pressupost per al curs 2021-22. 
 6.  Mobilitat: conversió de l’entorn de l’escola en zona de vianants . 
 7.  L’escola Concertada en el sistema educa�u de Catalunya. 
 8.  Canals de Comunicació AMPA-Famílies. 
 9.  Preguntes i suggeriments. 

 Oberta  la  sessió  pel  Sr.  President  Carles  Tomey  Parera,  sense  que  cap  dels  presents  a  l’Assemblea 
 manifes�  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.  Introducció: la nova realitat convivint amb la COVID. 
 Època d’incertesa i de canvis sobrevinguts. 
 Més que mai:  INFORMACIÓ RESPONSABLE, COMPRENSIÓ, CONFIANÇA i CORESPONSABILITAT. 
 Junts ens en sor�rem. 

 2.  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  2020-2021 
 de data 23 de novembre del 2020. 

 3.  Elecció de nous membres de la Junta i renovació de càrrecs. 
 La  secretària  també  exposa  als  assistents  les  famílies  sor�nts,  i  que  han  estat  19  anys  amb  càrrecs  a 
 la junta: família Gámiz-Cajal. Aquestes eren responsables de l’extraescolar d’Anglès tardes. 

 Per  al  relleu  d’aquests  càrrecs,  tenim  a  diferents  membres  ja  ac�us  de  la  junta  que  són  Desiré  Pérez 
 que es farà càrrec de la web i la Patrícia/Juli es farà càrrec de l’Speaking. 

 El  president  presenta  als  assistents  els  nous  vocals  de  la  junta:  Xènia  Claret  i  Jordi,  i  Edu  Fernández  i 
 Rebeca. 

 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 sor�nts i vocals entrants. 

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

 -  El cap de setmana del 12 de març: Els equips VEX IQ, VEX EDR Middle i VEX EDR High van 
 par�cipar al Torneig Regional VEX Robo�cs en format online. L’equip dels més pe�ts, que 
 par�cipaven per primera vegada, van quedar tercers!!!! 

 -  Dissabte 10 d’abril: es va celebrar la Final Nacional VEX Robo�cs en format presencial a la 
 UPC sense públic.  L’equip VEX EDR High es va classificar per a la Final Mundial a EEUU 
 representant a l’equip nacional!!  L’equip dels més pe�ts, van quedar segons!! 

 -  La setmana del 16 de maig al 22 es va celebrar la FINAL MUNDIAL VEX Robo�cs en format 
 online on va par�cipar l’equip VEX EDR High. FELICITATS!!! 

 -  Dissabte 10 d’abril: S’inicien els par�ts de lliga de Bàsquet CEVO Terrassa 
 -  Cloendes extraescolars presencials de final de curs de Jazzfunky i online de Pa�natge. També 

 es va fer la piscina oberta. 
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 -  curs 20-21: no es van fer ac�vitats extraescolars per pares. Aquest curs 21-22 s’han iniciat 
 unes quantes: guitarra, pilates, bàsquet, mindfulness i es farà la cuina de Nadal. L’ac�vitat de 
 Zumba s'està muntant, falta monitora. 

 -  Es faran diverses xerrades, si les mesures sanitàries ho permeten: Àlex Roca, BLW per la llar i 
 una de prevenció del suïcidi pels grans. 

 5.  Aprovació,  si  s’escau,  dels  comptes  del  curs  2020-2021  i  del 
 pressupost pel curs 2021-2022. 

 El  tresorer  de  l’AMPA  Eduard  Vives  i  Pillado  ens  exposa  els  comptes  del  curs  2020-20210  i  ens  exposa 
 els pressupostos pel curs 2021-2022. 

 Punts a destacar: 
 -  Es  destaca  la  diferenciació  de  l’ac�vitat  econòmica  (extraescolars  (que  no  donen  benefici))  i 

 l’ac�vitat  no  econòmica  (ac�vitats  organitzades  per  l’AMPA  a  par�r  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. 

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

 6.  Mobilitat: conversió de l’entorn de l’escola en zona de vianants. 

 El nou pla de mobilitat té per objec�u reduir el 12% l’ús del cotxe respecte al 2014. 
 Pels  de  la  LLar  i  EI  si  passen  les  matrícules,  en  horari  escolar,  tenen  el  targetó  iden�fica�u.  Se  n’han 
 donat unes 90 autoritzacions. 

 7.  L’escola Concertada en el sistema educatiu de Catalunya. 

 El  Síndic  de  Greuges  va  publicar  un  estudi  de  cost  de  la  plaça  escolar  a  Catalunya  i  a  la  concertada  ha 
 estat un 33% menys que a la pública. 
 No  descartem  que  ens  haguem  de  mobilitzar  en  algun  moment.  Es  demana  als  assistents  que  si  cal 
 anirem tots i totes a l’una. 

 8.  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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 9.  Preguntes i suggeriments. 

 No hi ha preguntes ni suggeriments. 

 ASSISTENT  PREGUNTA/SUGGERIMENT  RESPOSTA AMPA/ESCOLA 

 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  Cris�na Vila Muñoz 
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 ANNEXOS: 

 “ANNEX a”:  LLISTA D’ASSISTENTS A L’ASSEMBLEA del 29-11-21 
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