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ACTA DE LA REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL DE L’AMPA  NOVEMBRE 2020 

Lloc de reunió Telemàtica (Meet) 
Dia 06/11/2020 
Hora inici/fi 18.00h. - 20.25h. 

Assistents: 

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

Nom Càrrec 
David Loyo 
Raquel Molina 
Belén Roca 
Bernat Borràs 
Carles de Castro 
Núria Vallet 
Sandra López 
Jordi Gimeno 
Ángela Arjona 

President 
Vice-presidenta 
Tresorera 
Secretari 
Vocalia de comunicació 
Vocalia de comunicació 
Vocalia d’extraescolars 
Vocalia de camins escolars 
Vocalia d’AMPA Activa 

 
Azahara González, Alex Lillo, Quim Preixens, Elisabet Vilalta, Esther Carrera, M. Carmen Ortiz, Concepción 
López, M. Carmen Sánchez, Valentina Rivera, Anna Lardín, Jordi Rodríguez, Eva Ros, Silvia Garcia, Ángela 
Arjona, Susana Romero, Inmaculada Cobo, Marta Muntanyola, Laura Hernández, Ismael Osuna, Silvia 
Moreno, Raquel Ruiz, Núria Iglesias, Jenifer Saucedo, Dolors Videra, Anna Salve 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior 

2. Estat de comptes i aprovació pressupost curs 2020-21 

3. Renovació de la Junta de l’AMPA 

4. Torn obert de paraula 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta anterior: S’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària anterior.  

2. Estat de comptes i aprovació pressupost curs 2020-21: Belén Roca, com a tresorera, explica el balanç 

econòmic per al curs 2019-20, que va ser de +2849,34 euros donat que a partir del març de 2020 no 

es van poder realitzar activitats degut a la pandèmia. Es presenta el pressupost per aquest curs 2020-

21, marcat per una davallada el nombre socis de l’AMPA i en el qual no es preveuen dur a terme festes. 

La proposta és destinar 1.469 euros a despeses corrents de Junta i 6.791 euros a comissions. En aquest 
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cas la proposta és destinar 800 euros a aportacions (ja que no hi haurà festes) i també 350 euros per 

a l’adquisició de mascaretes transparentes, entre altres. 

3. Renovació de Junta de l’AMPA: 

Els càrrecs que queden vacants per cobrir són presidència, vice-presidència, tresoreria, vocalia 

d’extraescolars i vocalia d’AMPA Activa. També queda pendent de cobrir la vocalia de festes, tot i que 

donat que aquest curs 2020-21 no es preveu que hi hagi festes no requereix substitució immediata. 

Cadascun dels membres de la Junta actual explica els càrrecs i les seves funcions. En el cas de vice-

presidència es reclama que es pugui crear una nova vocalia de menjadors per tal d’alliberar funcions 

en el càrrec de vice-presidència. Així mateix, es reclama també crear una comissió de Carnestoltes, per 

tal que de cara a futur hi hagi més d’una persona al càrrec d’aquesta activitat, que comporta un volum 

molt elevat de feina en un moment molt concret. 

Així, entre els diversos assistents a l’Assemblea General de l’AMPA s’acaben cobrint els diversos 

càrrecs, resultant la nova Junta de l’AMPA tal com figura a la relació adjunta: 

• Presidenta: Esther Carrera 

• Vice-president: Quim Preixens 

• Tresorera: Anna Salve 

• Secretari: Bernat Borràs 

• Vocalia d’extraescolars: Elisabet Vilalta 

• Vocalia de comunicació: Núria Vallet i Carles de Castro 

• Vocalia de camins escolars: Jordi Gimeno 

• Vocalia d’AMPA Activa: Marta Muntanyola i David Loyo 

• Vocalia de menjadors: Azahara González 

• Vocalia d’informàtica/noves tecnologies: Alex Lillo 

• Comissió de carnestoltes: Valentina Rivera i Maite Martínez 

 

4. Torn obert de paraula: 

• La Sílvia Garcia (mestra especialista d’educació física a l’escola El Vapor) exposa una proposta de 

fer una extraescolar de multiesport en grups bombolla, mentre no es pugui retornar a les activitats 

extraescolars convencionals degut a la COVID-19. És una proposta del Consell Esportiu de Terrassa. 

Es proposa sondejar quines famílies podrien estar interessades en aquesta activitat, tot i que 

s’entén més com a activitat centrada als infants que no pas de conciliació familiar. La proposta cal 

que sigui aprovada pel Consell Escolar. 
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• L’Alex Lillo pregunta si l’AMPA recolzaria la campanya d’Amazon “1 click per al cole”. Es proposa 

per a comentar a la propera reunió de Junta i que es decideixi en aquell moment, tot i que a més 

de l’AMPA també hauria de ser l’escola qui decidís la seva participació a la campanya. L’Alex Lillo a 

més també s’ofereix a col·laborar en una nova vocalia d’informàtica / noves tecnologies, que es 

podria plantejar dintre de la vocalia de comunicació. 

• Es contactarà amb el servei tècnic de Dinantia, ja que sembla que hi ha hagut dificultats en la 

recepció d’alguns dels missatges. 

• Hi ha una proposta rebuda pel correu electrònic de l’AMPA de compra de purificadors d’aire que 

s’analitzaria en properes reunions de Junta, si es torna a rebre la proposta. 

 

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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