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ACTA JUNTA MAIG 2019 

Lloc de reunió Biblioteca 
Dia 03/05/2019 
Hora inici/fi 18.30h. - 20.15h. 

Assistents: 

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

Nom Càrrec 

David Loyo  
Raquel Molina 
Bernat Borràs 
Belen Roca 
Inma Cobo 
Núria Vallet 
Jordi Gimeno 
 

President 
Vice-presidenta 
Secretari 
Tresorera 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior (21/03/19)  
2. Aprovació factures 
3. Proteccions cistelles de bàsquet  
4. Pressupost amplificador 
5. Hort 
6. Xandall 
7. Consell escolar 
8. Comunicat del president 
9. Torn obert de paraula 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: s’aprova l’acta de la Junta anterior (21/03/19). 
 

2. Aprovació factures: s’aproven per a festes, camí escolar i protecció de dades. Jordi Gimeno assumeix la 
implantació del tema de protecció de dades a l’AMPA. 

 
3. Proteccions cistelles de bàsquet: s’aprova el pressupost rebut per l’empresa ElkSport de 1089 euros, 

com a sol·licitud per part de l’escola. 
 

4. Pressupost amplificador: s’ha sol·licitat a Media Markt, de 196 euros un altaveu amb amplificador. 
David Loyo i Jordi Gimeno valoraran l’equip necessari detectant quina part de l’actual falla i centrant-
ho més en l’amplificador. 

 
5. Hort: el conveni signat amb l’Ajuntament (per la Junta anterior) estableix que el terreny ha de cultivar-

se com a ús social. Actualment és necessari esbrossar i netejar terreny. S’ha fet una crida perquè algú 
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es cuidi de l’hort i podria haver-hi 3 o 4 persones interessades. Es proposa convocar-les pel dimecres 8 
de maig a la tarda per tal que valorin si realment podrien assumir-ho. En cas afirmatiu es faria 
posteriorment una convocatòria oberta per esbrossar i netejar el terreny. 

 
6. Xandall: CALICOT ja l’està confeccionant i durant aquest mes de maig ja estarà disponible. 

 
7. Consell escolar: la Raquel Molina explica la darrera reunió. 

 

 L’escola vol apostar més pel cicle infantil, potenciant la part visual i plàstica. També té en marxa 
el projecte de lectoescriptura i una persona per detectar mancances (a P5). 

 A primària destaca la incorporació del projecte InnovaMat.  

 També hi ha la proposta de millorar el tema de les investigacions, amb majors hores de 
coordinació.  

 Els resultats acadèmics de l’escola el Vapor en competències bàsiques són dels millors de 
Terrassa.  

 En el pla de redistribució de l’alumnat es preveu un augment del número de places especials. 
 

8. Comunicat del president: en David Loyo vol posar el seu càrrec a disposició a l’Assemblea General de 
l’octubre de 2019 per si alguna altra persona pot assumir el càrrec. 

 
9. Torn obert de paraula: 

 

 Escola demana que es rebotin temes de l’escola per les llistes de distribució perquè alguns 
cops els mails no arriben a tothom. 

 Hi ha hagut algunes queixes de continguts audiovisuals que s’han posat a l’hora de menjador 
en dies de pluja. 

 Inma Cobo pregunta per la firma de l’AMPA que resta pendent. 

 Laura de direcció de l’escola ha preguntat per festa fi de curs. Caldrà comentar-ho amb la Laia 
Soriano per a la setmana del 10 al 16 de juny. 

 Extraescolars. El Consell Escolar ha d’aprovar les del curs vinent. Hi haurà reunió informativa 
de presentació el 4 de juny i preinscripcions el 5 i 6 de juny. Es proposa reunió de l’AMPA per 
preparar aquest tema el 24 de maig a les 16.30 h. 

 
 

La propera reunió de Junta es proposa per primers de juny, amb data per a determinar. 
 
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, 

 


