
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA DE L’AMPA Curs 2018-2019 
 
Lloc: Sala Sta Joaquima 
Data: 22/11/2018 
Hora inici: 21:00 
Hora finalització: 00:00 
 
 
A l’Escola Vedruna Vall essent les 21:00 hores del dia 22 de novembre de 2018 es                
reuneixen l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, préviament convocats per la Sra            
Elena Padilla a instància del Sr Carles Tomey, els associats i associades que             
voluntàriment hi concórren, acordant per unanimitat consituir-se en Junta Ordinària,          
sota la presidència del Sr Carles Tomey i assistit per la Sra Elena Padilla com a                
secretària de l’Associació.  
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Lectura i aprovació, si se s’escau, de l’acta de l’Assemblea ordinària de l’any             
passat 

2. Informe de la presidència 
3. Presentació nova Seu, logo i web 
4. Memòria i objectius de les diferents activitats 
5. Aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2017-18 i del pressupost pel curs             

2018-19 
6. Com volem que sigui el carrer Col·legi?  
7. Informe Escola 
8. Canals de Comunicació AMPA-Famílies. 
9. Preguntes i suggeriments 

 
 
Oberta la sessió pel Sr President sense cap esmena a la transcripció de la Junta a                
l’acta que posteriorment aixequi la Secretària es prenen els següents acords: 
 
1.- Aprovació de l’acta de l’Assamblea anterior 
 
S’aprova per unanimitat dels presents l’acta de l’Assemblea Ordinária corresponent          

al curs 2017-2018 de data 21 de novembre del 2017. 
 
2.- Informe de la Presidéncia 
 
El President exposa la necessitat que Escola, AMPA i famílies treballem           
conjuntament per unir esforços en benefici de l’educació i gaudi dels nostres fills. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

3.- Presentació nova Seu, logo i web 
 
A causa de la renovació del pati de les rodes, s’ha traslladat la Seu de l’AMPA a una                  
sala ubicada al pati de la Rutlla. La nova sala disposa de connexió wifi, projector i                
més comoditats que la que teníem anteriorment. 
 
Des d’aquest curs totes les AMPA’s de les Escoles Vedruna tindran un mateix logo,              
nosaltres ja hem canviat el nostre a tota la comunicació. 
 
En breu ja estará disponible la nova web que segueix un format assimilat a la               
plataforma clickedu continuant amb l’objectiu d’unificar la imatge de l’Escola i           
l’AMPA.  
 
4.-Memòria i objectius de les diferents activitats 
 
El President explica les diferents activitats realitzades al llarg del passat curs. Es pot              
veure detall a l’annex d’aquesta acta. 
 
 
5.-Aprovació, si s’escau, dels comptes del curs 2017-18 i del pressupost pel curs             

2018-19 
 
El Tresorer i President detallen els comptes del curs passat i actual. Tota la              
información es pot veure a l’annex d’aquesta acta. 
En paral.lel el President reitera que tota la documentació comptable està a disposició             
de totes les famílies de l’AMPA que la volguessin consultar. 
 
6.- Com volem que sigui el carrer Col·legi?  
 
El President presenta el Pla de mobilitat que té l’Ajuntament de Terrassa per als              

carrers d’accés a l’Escola. 
Aquest pla de mobilitat implicarà necessàriament un canvi de sentit dels carrers i es              

planteja també la possibilitat de peatonalitzar alguns carrers. 
L’AMPA en aquest punt proposa fer una consulta a l’Assemblea sobre les possibles             

opcions existents, el resultat de la qual serà transmès a Urbanisme pel seu             
coneixement i consideració. 

En votació a mà alçada entre tots els assistents surt com a opció majoritária l’opció               
de circulació de cotxes restringida a unes hores convertint-lo en peatonal a les             
hores d’entrada i sortida de l’Escola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

7.- Informe Escola 
 
En nom de l’Escola intervé Rosa Rifá, Directora General i exposa el següent: 
 

- Compres online roba i llibres: l’Escola és conscient d’alguns incidents produïts           
durant la compra online de llibres i del fet que sigui obligatòria l’adquisició de              
l’agenda i carpeta, fet que per algunes famílies implica un sobrecost           
innecessari. Han recopilat la informació i la transmetran a la Fundació per tal             
que l’any vinent hi hagi un millor sistema de gestió. Respecte a la compra              
online d’uniformes, reitera que és una empresa externa i que l’Escola en            
aquest cas únicament fa de punt d’entrega i recollida. Tot i això es mostren              
oberts a recollir informació dels incidents existents per transmetre-la a la           
Fundació amb l’objectiu de millorar el servei de l’empresa proveïdora. 

 
- Menjador: la Direcció de l’Escola notifica que últimament havia detectat una           

lleugera baixada de qualitat del servei ofert per l’empresa de monitors de            
menjadors i és per aquest motiu que ha sol·licitat un increment de monitors i              
activitats pautades per tenir un millor control dels nens i nenes en les hores de               
lleure al migdia. 

 
Com sempre, l’Escola mostra la seva predisposició a col.laborar en les activitats de             

ll’AMPA donant el suport disponible i reitera el compromís de tot el personal             
de l’Escola a donar suport en els incidents o dubtes que al llarg del curs les                
famílies puguin tenir. 

 
8.-Canals comunicació AMPA-famílies 
 
El President exposa tots els Canals de comunicació existents entre famílies i AMPA i              

anima a fer-los servir per tal d’estar sempre informats de les activitats que es              
duen a terme al llarg del curs.  

Es poden visualitzar en detall a l’annex. 
  



 
 

 
9.- Preguntes i suggeriments 

 
A continuació es detallen les preguntes i respostes realitzades pels participants: 
 
● Jordi Cuadros: planteja la possibilitat de crear un aparcament per bicicletes           

dins l’Escola. Rosa Rifà en nom de l’Escola respon que és una opció que ja               
s’ha estudiat però per ara no s’ha trobat una opció viable. No obstant, es              
mostra oberta a analitzar possibles alternatives. 

 
● Jordi Cuadros: manifesta que el mestre d’anglès es fa passar per Tim però             

alguns alumnes saben que es diu Aniol i no és anglés. Planteja si això és bo                
pels nens i no els genera confusió. L’Escola comunica que en són conscients             
però volen fer aquest “joc” amb els alumnes per forçar-los a parlar sempre             
anglès amb ell. 

 
● Mare P4: demana major varietat d’activitats al migdia per nens d’infantil i            

proposa activitats de relaxació. El President Carles Tomey informa que          
s’estan avaluant diverses opcions però que hi ha un problema d’espais al            
migdia i alhora cal aconseguir tenir un grup estable per mantenir en el temps              
l’activitat. L’Escola també ofereix la possibilitat de comentar als monitors de           
menjador si poden fer activitats de relax al migdia amb els petits. 

 
● Ester Armengol: proposa crear un equip de futbol de l’Escola. Per part del             

President s’explica que és complicat diversificar les activitats ja que no hi ha             
tants nens ni tants espais però valorarem possibles propostes de col·laboració           
externa. 
 

I no havent cap assumpte més 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 
 
 
 
 
 
 


