
AMPA ESCOLA EL VAPOR 

 

 
 

 
Pàg nº 1 de 4  

 

ACTA ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE NOVEMBRE 2016 

Lloc de reunió Biblioteca de l’escola 
Dia 10/11/2016 
Hora inici/fi 19:00h -  21:30h. 

Assistents: 

Nom Càrrec 
Josep Latorre  
Eva de las Heras 
Vanessa Santos 
Pere Corella 
Imma Cobo 
Haritz Ferrando 
Valentina Rivera 
Alba Aroztegui 

President 
Tresorera 
Vocal Extraescolars 
Vocal menjador 
Vocalia d’administració 
Vocal camí escolar 
Vocalia de festes 
Vocalia de tresoreria 

 

A més, han assistit els següents socis de l’Ampa: Jesús Valenzuela,  Pere Badia, Montse Pérez,  
Rosa Cardona, Marta Melé, Eva Garcia, Belen Roca, Maria Rodriguez i Thais Torrebadella. No han 
pogut assistir els membres de la Junta: Meritxell Ramoneda i Xavier Jané.  

ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea general 
2. Balanç i informe econòmic del curs 2015-16 
3. Novetats càrrecs vocalies de l’Ampa 
4. Elecció del càrrec de Vice-president de la Junta Directiva 
5. Presentació i aprovació de la proposta econòmica i de funcionament per al curs 16-17  
6. Torn obert de paraula. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea anterior: 
 

Queda aprovada l’acta de l’Assemblea General del dia 26/05/16 
 

2. Balanç i informe econòmic del curs 2015-16: 
 

Hem gastat menys del que estava pressupostat perquè s’ha estat prudent en la despesa i 
perquè al final no s’ha comprat un programa informàtic.  
 

Així doncs, hem acumulat 2.936€.  
 

S’explica el pressupost adjunt a la present acta. 
 

Extraescolars: s’explica que hi ha hagut superàvit perquè el CNT ens va fer un descompte per 
gestionar els rebuts des de l’Ampa. L’activitat de teatre ha tingut superàvit i escacs dèficit (al 
llarg del curs es desapunten bastants nens/es, fet que ens fa tenir menys ingressos). També 
s’ha invertit en la plantilla per estampar samarretes. 



AMPA ESCOLA EL VAPOR 

 

 
 

 
Pàg nº 2 de 4  

 

Ampa Activa: Va adquirir un equip de música. Es destaca que en aquests moments no hi ha cap 
responsable d’aquesta vocalia. 
 

Hort Urbà: Es va gastar menys del import pressupostat. 
 

Festes i Camí escolar: Es va gastar més o menys l’import pressupostat. 
 

FAPAC:  La Maria pregunta si l’assegurança que entra en la quota de la FAPAC també cobreix el 
continent de la sala de l’AMPA. Se li contesta que només és de responsabilitat civil. Es planteja 
que no estaria de més que féssim una assegurança en aquest sentit. Cal destacar que la sala de 
l’AMPA no està coberta per l’assegurança de l’escola perquè és un espai independent.  
És planteja la manca de neteja per part del personal de l’escola a la sala de l’AMPA malgrat es 
va demanar i acordar que ho netejarien. Tornarem a insistir.  
 

3. Novetats càrrecs vocalies de l’Ampa: 
 

Es presenta a la Thais Torredabella per la vocalia de comunicació, càrrec que, amb aquesta 
Junta, estava vacant. L’objectiu és arribar al màxim nombre de pares i mares possible. 
 

La Maite Martinez deixa el càrrec de vocal de festes i la substituirà la Maria Rodriguez. 
 

Es voten els nous càrrec i s’accepten per unanimitat 
 
4. Elecció del càrrec de Vice-president de la Junta Directiva: 
 

La Meritxell Ramoneda va deixar el càrrec de Vice-presidenta de l’Ampa. Es presenta el Pere 
Badia per ocupar el càrrec. Les seves funcions principals seran: representar a l’Ampa al Consell 
Escolar  i coordinar les diferents vocalies com extraescolar, festes, camí escolar, menjador i 
tresoreria. 
 

Es vota el nou càrrec i s’aprova per unanimitat. 
 
5. Presentació i aprovació de la proposta econòmica i de funcionament per al curs 16-17: 

 
S’explica el pressupost adjunt a la present acta. 
  

Un 60% de les famílies estan inscrites a l’Ampa i el 90% d’aquestes són usuàries 
d’extraescolars.  
 

Aquest curs ja s’ha gastat més en canguratges perquè les reunions es van fer en el període que 
encara no havia començat extraescolars. 
 

Es planteja pressupostat més diners per canguratges per poder cobrir les juntes d’AMPA i 
sobretot l’assemblea, fent-les a les 17h. D’aquesta manera facilitaríem l’assistència de més 
famílies. 
 

FAPAC: igual que el curs passat. 
 

Despeses Administratives: s’ha augmentat el pressupost per inscriure’s al registre de la 
generalitat, per comprar un projector (pendent) i una impressora (ja ha estat comprada). Fins 
ara hem estat utilitzant el projector de l’Haritz. La Maria s’ofereix per preguntar si el pot 
aconseguir un projector a millor preu que l’import pressupostat.  
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La Marta Melé s’ofereix a portar-ne un de segona mà per provar-lo i vendre’l si ens agrada. No 
sabem si podem comprar un objecte de particular a particular per una qüestió de justificació a 
Hisenda. La Marta Melé s’ofereix a consultar-ho.  
 

Despeses administratives: igual que el pressupost anterior 
 

Escacs: cal comprar trofeus pel torneig anual entre els alumnes que fan l’activitat. 
 

Festes: igual pressupost anterior. Es vol renovar el vestit de patge reial.  
 

S’han pressupostat uns 3.016€ de reserva.  
 

L’Eva Garcia pregunta com és que un AMPA  té 3.000 € de reserva i no repercuteix en una 
rebaixa de la quota o s’inverteix. Es contesta que els estatuts marquen tenir uns diners de 
reserva per imprevistos. No es considera benefici. 
Es va aprovar en junta que hi hagués una reserva de 3.000€ per si hi havia despeses extres com 
va passar l’any que es va finançar l’aula d’informàtica de l’escola i la persona que gestionava 
les activitats extraescolars al migdia. Aquell curs el compte va quedar a zero.  
 

Hi ha projectes pendents que no s’han pogut materialitzar per manca de diners. Per aquesta 
raó aquesta AMPA va considerar que era necessari ser auster en la despesa.  
 

6. Torn obert de paraula: 
 
- Patge: s’opina que els marcs de les fotos són lletjos. Es planteja enviar la foto per mail. En 

general, la gent vol la foto en paper. Ho valorarà la comissió de festes. 
- Menjador: Cal informar a l’escola que el representant de la comissió de menjador de 

l’Ampa ha de ser membre del Consell Escolar. A banda, el Pere Corella demana que en el 
CE es parli de la comissió de menjador i el seu funcionament. 

- IES: La Montse Pérez exposa que els IES adscrits a aquesta escola no formen part de la 
zona de Can Aurell. Aquest fet implica que els alumnes de 6è d’aquesta zona no tenen els 
punts necessaris per escollir els IES adscrits a El Vapor. 
Es demana qye s’elevi al Consell Escolar la demanda que s’atorguin aquests punts als 
alumnes de 6è d’aquesta zona per aquest curs. 
 

- Camí Escolar: L’Haritz explica que les escoles Serra de l’Obac, El Vapor, França, Lanaspa, 
Escola Bressol Vallparadís i el Bisbat d’Egara formen part del programa del camí escolar de 
l’ajuntament de Terrassa.  
L’ajuntament ha contractat l’assistència tècnica per dinamitzar el camí escolar de les 
escoles Serra de l’Obac, Bisbat d’Egara i El Vapor com a prova pilot.  
Aquesta assistència tècnica la dirigeix en Pau Avellaneda i l’Haritz Ferrando.  
Es demana que es voti en assemblea la inclusió de El Vapor en aquest projecte.  
L’assistència tècnica ve donada per fer pedagogia i sensibilitzar i fer partícips als nens en la 
creació del camí escolar.  
La Montse Pérez diu que el seu fill va sol a l’escola. Va demanar a la direcció que l’avisessin 
si un dia no arribava.. L’escola va contestar que no ho faria. La llei no específica l’obligació 
clarament. L’escola va oferir-se a informar-la si trucaven els pares.  
Als IES si ho fan. La raó és que tenen un programa informàtic que automàticament envia 
un missatge.  
S’aclareix que el camí escolar no és el bus a Peu. El Bus a Peu és una eina del camí escolar.  
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Hi ha moltes eines per fer el camí escolar segur: bus a peu, reduir contaminació, 
pedagogia, complir normativa tràfic i aparcament , circuits de bicis, etc.  
S’informa que un cop al trimestre es fa una reunió amb direcció.  
 

La Marta Melé exposa que hi ha uns veïns que insulten als nens a l’hora del pati. Ja s’ha 
tractat el tema amb la policia. La Marta planteja que no és fàcil de solucionar i suggereix 
posar una malla a la valla per evitar el contacte visual directe. La Imma Cobo opina que 
aquesta malla no durarà massa temps perquè els nens la trencaran.  
 

La Marta Melé planteja que hi ha queixes de pares que no estan d’acord en el fet que els 
nens vagin a esquiar com a viatge de fi de curs de 6è i que no se’ls consulta. Planteja que 
l’escola  doni als pares diferents alternatives per poder triar a 5è.  
Com es pot plantejar a l’escola? A través del Consell escolar, presentant una carta 
proposant aquesta idea.  
 

El Pep Latorre ens explica que hi va haver un eco fòrum a Terrassa respecte els efectes de 
contaminació en el rendiment escolar.  La contaminació és la 4ª causa de mort al món. En 
aquest eco fòrum es va presentar l’estudi BREATHE fet a Sant Cugat pel Dr. Sunyer. 
Cada dia,  tant a dins com a l’exterior,  els efectes de la contaminació són els mateixos.  
Es va quantificar la memòria de treball que fins als 10 anys està en evolució constant.  
S’ha demostrat que el desenvolupament cognitiu dels nens que estan en un entorn 
contaminat és un 10% menor.  
La conclusió és que la millora del Camí escolar dona més oportunitats als nostres fills, 
millora la seva salut i qualitat de vida.  
El primer pas per reduir la contaminació és reduir el tràfic i l’aparcament de cotxes i per 
això cal fer formació i donar alternatives.  
S’exposa que hi ha alguns pares que s’han queixat pel fet que es posin multes per 
aparcament, tot i que la gran majoria dels pares de l’escola estan a favor de reduir el tràfic  
al davant de la mateixa.   
Es proposa fer una xerrada explicant als pares aquest estudi.  
En aquest eco fòrum també es va exposar que hi ha una correlació directa entre la 
contaminació urbana i problemes de salut mental en adolescents. 

ACORDS 
- Aprovació de l’acta de l’Assemblea Extraordinària del passat mes de maig. 
- S’aprova el balanç econòmic del curs. 
- S’aproven els nous càrrecs de la Junta  

 
 
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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