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ACTA JUNTA SETEMBRE 2017 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 21/09/17 
Hora inici/fi 19.30h. - 21.30h. 

Assistents: 

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

Nom Càrrec 
Josep Latorre 
Pere Badia 
Eva de las Heras 
Xavier Jané 
Vanessa Santos 
Maria Rodriguez 
Valentina Rivera 
Imma Cobo 

President 
Vicepresident 
Tresorera 
Secretari 
Vocal Extraescolars 
Vocal Festes 
Vocalia Festes 
Vocal Adminisració 

 

No han pogut assistir el següents membres de la Junta: Pere Corella, Haritz Ferrando i Thais 
Torredabella. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  
 

1. Relleu de l’actual Junta de l’Ampa: 
 

Tal i com es va comentar en la darrera reunió de la Junta, al llarg del mes d’octubre es publicarà uyn 
escrit adreçat a tots els pares i mares de l’escola explicant que aquest és el l’últim any de l’actual 
Junta. 
 

2. Resum tasques de l’actual Junta: 
 

L’actual Junta es va marcar uns objectius de millora de certs aspectes que es detallen tot seguit: 
 

 Estabilitat econòmica: S’ha aconseguit millorar els comptes i constituir una reserva suficient. 
 Manual de Procediments: S’ha redactat, per part de cada vocalia, un manual de funcionament de 

cada àrea perquè pugui ser útil per  les properes Ampes. 
 Relació Ampa-Direcció: Es fan reunions trimestrals i es manté una bona relació i sintonia. 
 Extraescolars: S’han realitzats canvis d’empreses i s’han introduït noves activitats dins de la 

graella. 
 Vocalia Administració: Control i actualització BDD, control activitats extraescolars de migdia, 

múltiples tasques administratives,....... 
 Menjador escolar: S’ha millorat l’enllaç entre AMPA/Direcció/empresa menjador. 

 
3. Festes: 

 

L’actual Vocal deixarà el càrrec en la propera Assemblea però seguirà treballant dins de l’equip.   
Cada festa ens trobem amb la mateixa problemàtica, la manca de gent per organitzar-la. S’acorda que 
properament es convocarà una reunió de la gent que forma part de l’equip per parlar de 
l’organització de les festes que s’efectuen al llarg del curs. 
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Si fan falta voluntaris, es solucionarà amb recursos econòmics, o sigui, externalitzant la organització 
(tallers, neteja i recollida). Es demana a tresoreria que incrementi i el pressupost previst en la partida 
de festes amb els diners sobrants dels dos cursos anteriors. 
 
A les reunions de la Junta, es necessita un representant d’aquesta vocalia, que no cal que sigui el 
Vocal. 
 

4. Extraescolars: 
 

Música: Tot i que no hi ha queixes dels pares, creiem que el curs vinent s’hauria de canviar d’empresa. 
A nivell de professorat no ha acabat de convèncer i els alumnes de guitarra han deixat l’activitat. 
 

Ludomúsica: S’ha hagut d’anul·lar per falta d’alumnes. 
 

Escacs: Es faran dos grups i s’autoritza la compra d’una pissarra magnètica per millorar la dinàmica de 
l’activitat. 
 

Kids & Us: La Vanessa comenta que ja hi ha hagut 6 directores diferents en els darrers 3 anys que 
aquesta empresa realitza l’activitat d’anglès a l’escola. Han hagut problemes per fer els grups i, molts 
d’aquests grups són de 9 alumnes. 
 

5. Reunió amb la Direcció: 
 

Es realitzarà una nova reunió Ampa/Direcció a mitjans de novembre. 
 

6. PAM (Plaça de la Convivència): 
 

Fa una setmana que es va obrir el plaç per votar les propostes de millora. La proposta presentada per 
l’Ampa no va gaire bé. S’intentarà animar a la gent a votar, tot i que ja s’han anat fent comunicats al 
respecte.  

 
7. Assemblea Ordinària: 

 

Es realitzarà l’Assemblea Ordinària a finals del proper mes de novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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