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ACTA JUNTA FEBRER 2016 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 04/02/16 
Hora inici/fi 20.40h. - 23.00h. 

Assistents: 

Hi han assistit els següents membres de la Junta de l’Ampa: 
 

Nom Càrrec 
Josep Latorre 
Meritxell Ramoneda 
Xavier Jané 
Eva de las Heras 
Vanessa Santos 
Pere Corella 
Haritz Ferrando 
Maite Martínez 
Valentina Rivera 

President 
Vicepresidenta 
Secretari 
Tresorera 
Vocal Extraescolars 
Vocal Menjador 
Vocal Camí Escolar 
Vocal Festes 
Ajudant Vocal Festes 

 
També han assistit socis de l’Ampa: Josué Amoraga i Jesús Valenzuela. 

ORDRE DEL DIA 
1. Estat de comptes de l’AMPA 
2. Resum Consell Escolar 28/01/16  
3. Estat de les vocalies 
4. Torn obert de paraules. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Estat dels comptes: 
  
Comença l’explicació la Eva amb el seguiment del pressupost del curs 15/16, amb la situació real a 

04/02/16 (al final de l’acta s’adjunta el detall). 
 
Les partides de Canguratges i Fapac ens ajustarem al previst. La partida de Comunicació tindrà un 

excedent de 100 €. Les despeses administratives s’incrementaran ja que es comprarà un projector (fins 
ara estem utilitzant el projector de l’Haritz). També es necessiten estris de neteja ja que la sala de l’Ampa 
no la neteja ningú  (El Josep Latorre parlarà amb l’escola per demanar si les dones de la neteja ho poden 
fer). 

 
Les despeses financeres van segons el previst. Tot i això, s’està estudiant el canvi d’entitat financera 

per intentar disminuir-les. 
 
La partida de la Coordinadora va segons les previsions. 
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Respecte a les extraescolars la situació del pressupost és la següent: 
 

 Q Sport: Pendent de rebre la factura per efectuar el pagament. 
 CN Terrassa: Ens van aplicar un descompte de 300 € per “pronto pago”. 
 Teatre: Hi ha un superàvit superior als 600 €. Tot i que les tarifes es van baixar, hi ha més nens per 

grup. Que fem amb aquests diners??  Uns 70/80 € es destinaran a una jornada de portes obertes per 
les famílies. La resta ja es decidirà en un futur. 

 Escacs: Dèficit de 40 €. Tot i haver incrementat la quota, han disminuït molt els alumnes apuntats. 
 JIES, Basquet,..: Segons allò previst. Cal recordar que aquest any les samarretes han estat pagades 

pels pares (fins ara les comprava l’Ampa i al final del curs eren retornades per utilitzar-se novament el 
següent curs). Els diners que s’utilitzaven per adquirir les samarretes es destinaran a fer un 
cliché/pantalla. 

 
En relació a les Festes que ja s’han celebrat durant el present curs, cal dir que, en global, la despesa 
real és inferior a la despesa que hi havia pressupostada (castanyada, tió i patge). 
 

Fina al moment, el Camí escolar no ha tingut cap despesa i l’hort urbà tampoc. Però properament 
s’haurà d’efectuar, a petició de l’ajuntament, alguna actuació a l’hort i s’hauran d’adquirir eines i 
planter.  
 

Amb tot això, a dia d’avui, el resultat positiu previst per reserva és de 1.638 €. 
 
S’ha de destacar la gran feina feta per l’equip de tresoreria per reclamar i recuperar molts pagaments 
pendents acumulats de cursos anteriors. 
 
Actualment, la Base de dades no està actualitzada. L’equip de tresoreria demana si la coordinadora té 
disponibilitat per fer una actualització del grups i així facilitar la seva tasca. Tothom i està d’acord. 
  

2. Resum Consell Escolar 28/01/16: 
 

La Meritxell Ramoneda va assistir al darrer Consell Escolar que s’ha celebrat a l’escola. Els temes que 
es van tractar són els següents: 

 
a) Institut aconduït: A dia d’avui, no se sap oficialment a quin institut públic hauran d’anar els 

alumnes de 6é del Vapor.  
 
b) Pressupost escola: Segons allò previst i tot aprovat. 
 
c) Incidència per un conjunt de problemes en una classe: La direcció del centre va ensenyar una mail, 

que es va enviar per part d’un pare, en relació a suposades actituds i conductes ofensives vers als 
alumnes per part d’alguns professors. Hi ha hagut reunions d’ambdues parts amb l’àrea d’inspecció dels 
Serveis Territorials i, a dia d’avui, el claustre de l’escola està pendent de la resposta d’inspecció. 

 
A la reunió de l’Ampa assisteix el Josué Amoraga que explica la versió dels pares.  
 

El col·lectiu d’aquests pares ha demanat, per mitjà del PAME, un espai a l’escola per fer una reunió. 
En el Consell Escolar s’explica que la decisió es cedir la Biblioteca però que, de moment, no han rebut cap 
mena de petició al respecte. 
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3. Estat de les vocalies: 
 

a) Menjador:  Hi va haver una reunió de la Comissió de Menjador on es van explicar els següents 
temes: 
 

 L’empresa Serunion seguirà fins a final d’aquest curs escolar ja que encara no està resolt el 
concurs per sel.leccionar l’empresa que s’ha de fer càrrec. 

 Problema d’aforament del menjador de l’escola. Tot i que aquest any ja s’ha estabilitzat el 
nombre d’alumnes del centre, hi ha un gran percentatge que es queda a dinar. Es va 
plantejar la opció de que també els nens de P5 (actualment els de P3 i P4 ja ho fan) dinin a la 
seva classe, ja que l’altre opció que hi ha sobre la taula es la d’efectuar un sorteig. L’Ampa 
considera questa opció totalment inadequada. 
 

b) Camí Escolar: Properament s’efectuarà un Consell Escolar monogràfic d’aquest tema. L’Haritz 
presentarà en aquest Consell allò que ja ens va presentar en una reunió anterior de l’Ampa. La 
problemàtica principal és la ocupació del Carril Bus (el proper curs és prohibirà aparcar al Carril 
Bus).  S’han de buscar solucions i preparar a la gent fent pedagogia del Camí escolar. Tot i això, 
també s’ha de explicar i potenciar moltes altres actuacions relaciones amb el camí escolar. 

 
c) Extraescolars: Bàsicament es comenta el tema de Kids & Us. Com tots els pares implicats ja deuen 

saber, darrerament hi ha hagut un canvi en la direcció d’aquesta empresa. A banda d’això, des de 
l’empresa se’ns ha explicat que el nivell mig dels alumnes del Vapor és baix respecte als alumnes 
que fan classes a les instal·lacions de Kids & Us. Els motius sòn: 
 

- Les classes que es fan a l’extraescolar no arriben a 1h.  
- Les jornades de lliure elecció fan perdre vàries sessions durant els curs 
- El mes de juny no hi ha extraescolars a l’escola 

 
Ens fan les següents propostes per poder acabar el temari: 
 
 A partir de l’any vinent allargar el temps de les classes fins a 1h 15m. (L’empresa assumirà 

el cost addicional del sou de les monitores però s’ha de parlar amb l’escola per poder 
obrir a les 17.45h) 

 Fer l’extraescolar d’anglès durant les 2/3 setmanes de juny del present curs escolar. La 
proposta seria fer la classe de 15h a 16h.  (durant aquestes setmanes l’Ampa organitza el 
casalet d’estiu) 

 
Properament tindrem reunions amb l’escola i amb  Kids & Us per parlar d’aquestes incidències. 
 

d) Festa de Sant Jordi: Aquest any, el dia de Sant Jordi és un dissabte. Això implica que la venda de 
roses no es farà. La festa a l’escola es farà el divendres. Hi hauran tallers (queda material de l’any 
passat) i està per decidir si cal continuar amb la venda de llibres.  

 
Aquí entra el tema de quan s’ha de fer el relleu 5é / 6é alhora d’organitzar activitats per recaptar 
diners pel viatge de fi de curs. Els alumnes de 6é ja han anat de viatge. Tot i així, i degut a que era 
el primer any que passava, aquests alumnes van començar a organitzar activitats a principi del 
present curs. És un tema que s’ha parlat amb l’escola i estem pendents del decisió final per, si és 
el cas, avisar al col.lectiu de pares de 5é per que facin el relleu. 
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4. Torn obert de paraula: 

  
- Certificat de penals: Per un canvi en la normativa, les persones que treballen amb nens via un 

contracte de voluntarietat estan obligats a tenir el certificat de penals. En el cas de l’Ampa això 
afecta als monitors de teatre i d’escacs. L’Ampa mirarà si es pot fer mitjançant signatura 
electrònica i ho comunicarem a les persones afectades per tal que el puguin obtenir amb la 
màxima brevetat. 

 
- Revista digital: Es llença la idea de fer una revista digital per intentar dinamitzar l’Ampa i les 

activitats de l’escola. Es llençarà la idea al blog de l’Ampa per si hi ha voluntaris per efectuar els 
contingut i es parlarà amb l’escola per si estaria interessada en facilitar-nos documentació (per ex. 
Feines efectuades pels alumnes,....)  

 
- Comissió Pedagògica-Acadèmica: Partint de la base que som una associació de pares i mares 

voluntaris sense formació pedagògica  (al centre ja hi ha els professionals i els protocols establert, 
per resoldre i conduir els conflictes i situacions especials que es van produint) i atenent  d’alguna 
situació que ha arribat a l’Ampa es va llençar la proposta (sempre que hi hagi voluntaris que la 
vulguin tirar endavant) per crear una comissió pedagògica—acadèmica. 

 
Abans de tot, el primer que s’ha d’analitzar és: 
 

 Quins han de ser els objectius? 
 Quins temes s’han de tractar? 
 Com s’han de tractar? 
 

En funció d’aquest anàlisi es veurà si aquesta comissió pot ser possible i útil.  
 
També s’ha de tenir clar que no es constituirà una comissió per resoldre un problema puntual ni 
per resoldre temes de contingut que corresponguin a consell escolar, Ajuntament o 
Ensenyament.  Aquesta comissió a més hauria de tenir un representant de la escola que formés 
part de l’equip. 
 
A a la mateixa Ampa però, hi ha veus que desaconsellen que aquesta comissió, -en cas de que es 
constitueixi-, estigui integrada per pares i/o mares afectades en aquell moment per un problema 
específic. També preocupa que acabi sent exclusivament un sac de queixes ja que la intenció es la 
de construir ponts i no dinamitar-los. 
 
Finalment no s’arriba a cap acord al respecte i es decideix deixar-lo per més endavant. 
 

 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau del  

president. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) El president, 
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1.- Seguiment Pressupost AMPA Escola el Vapor  2015/16    
        

    
PRESSUPO

ST  
% 

S/Ingr. 
REAL 

04/02/2016 
% 

S/Ingr. 
INGRESS

OS       9.360,00 
100,00

% 9.450,00 
100,00

% 

Quotes Socis (45€)    9.360,00 
100,00

% 9.450,00 
100,00

% 
DESPESES       9.030,00 96,47% -1.364,53 -14% 
Junta       1.810,00 19,34% 1.100,71 11,65% 
  Canguratges    800,00 8,55% 693,75 7,34% 
  FAPAC    275,00 2,94% 267,35 2,83% 
  Comunicació    200,00 2,14% 96,74 1,02% 
  Administratives   205,00 2,19% 32,80 0,35% 
  Financeres    80,00 0,85% 10,07 0,11% 
  Beques/Ajudes   250,00 2,67% 0,00 0,00% 
Coordinadora     3.750,00 40,06% 1.125,00 11,90% 
Comissio

ns       3.470,00 37,07% -3.590,24 -38% 

  Extraescolars    320,00 3,42% -4.395,14 
-

46,51% 

   Natació Q-Sport   0,00 0,00% -4.072,60 
-

43,10% 
   Natació CNT   0,00 0,00% -292,02 -3,09% 
   Teatre   0,00 0,00% -37,49 -0,40% 
   Escacs   100,00 1,07% 3,97 0,04% 

   
Altres (JIES, 

Bàsquet, Reserves)   170,00 1,82% 0,00 0,00% 
   Material   50,00 0,53% 3,00 0,03% 
  Festes    2.650,00 28,31% 723,90 7,66% 
   Castanyada   250,00 2,67% 157,03 1,66% 
   Nadal (Tió Escola)   300,00 3,21% 316,12 3,35% 
   NadaL (Patge)   300,00 3,21% 250,75 2,65% 
   Calendaris   0,00 0,00% 0,00 0,00% 
   Carnestoltes   400,00 4,27% 0,00 0,00% 
   St. Jordi   400,00 4,27% 0,00 0,00% 
   Festa fí de curs   1.000,00 10,68% 0,00 0,00% 
  Camí Escolar    250,00 2,67% 0,00 0,00% 
  Hort Urbà    250,00 2,67% 0,00 0,00% 
  Ampa Activa    0,00 0,00% 81,00 0,86% 
    Material   0,00 0,00% 81,00 0,86% 
RESULTA

T       330,00 3,53% 10.814,53 
114,44

% 
        
RESULTAT EXERCICI ANTERIOR   1.308,57   1.308,57   
        
RESULTAT PREVIST PER RESERVA   1.638,57   12.123,10   
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