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ACTA JUNTA MAIG 2O21 

Lloc de reunió Meet (telemàtica) 
Dia 25/05/2021 
Hora inici/fi 18.30h. - 20.30h. 

Assistents: 

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

Nom Càrrec 
Esther Carrera 
Quim Preixens 
Bernat Borràs 
Anna Salve 
Carles de Castro 
Alex Lillo 
Eli Vilalta 
Anabel Roldán 
Jordi Gimeno 
Jenifer Saucedo 
Marta Muntanyola 
Azahara González 
 
Inma Cobo 
Ferran Luque 
Eva Ros 
 

Presidenta 
Vice-president 
Secretari 
Tresorera 
Vocalia de comunicació 
Vocalia tecnològica 
Vocalia d’extraescolars 
Vocalia d’extraescolars 
Vocalia de camins escolars 
Vocalia d’AMPA Activa 
Vocalia d’AMPA Activa 
Vocalia de menjadors 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Aprovació de l'acta anterior 
2- Informació de nova empresa extraescolars i proposta d'extraescolars   
3- Comunicat acte cloenda CNT 
4- Formularis assegurança protecció de dades 
5- Tancament carrer Giralt i Serrà 
6- Projecte de remodelació de patis 
7- Estat de comptes i proposta de nova quota de socis AMPA   
8- Torn obert 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: S’aprova l’acta anterior (12/02/2021). 
 

2. Informació de nova empresa extraescolars i proposta d'extraescolars 
 
Eli Vilalta exposa que es diversificaran empreses extraescolars per al curs 2021-2022: activitats 
esportives amb el Consell Esportiu i la resta amb Unió Lleure i l’Eina, que bàsicament faria l’acollida 
matinal i alguna extraescolar més de tarda. A més, es continua Kung Fu, Manetes, Q Sport i Club 
Natació Terrassa. Anglès es seguirà però cal decidir si amb Salt Idiomes (que s’ha fet aquest curs 
2020-21) o si es reprèn amb Kids & Us. S’acorda continuar amb Salt Idiomes per al curs 2021-2022, 
ja que Kids & Us aquest curs no va dur-ho a terme a última hora i a més ara no hi ha manera de 
contactar amb ells. 
Es presenta una proposta d’activitats extraescolars per al curs 2021-22, segons es pot veure a la 
taula següent: 

 
 
El canvi d’Eina a Unió Lleure s’ha fet donat que la proposta que feia la primera empresa 
d’extraescolars semblava menys atractiva, a part que la confiança en el servei ha baixat durant 
aquest trimestre, per diverses circumstàncies. 
En Quim Preixens comenta que un pare al Consell Escolar va comentar que ell podria fer cursos de 
robòtica en propers cursos. 
 

3. Comunicat acte cloenda CNT 
 
Es va proposar que poguessin haver-hi com a mínim dos acompanyants per alumne, però el CNT ho 
va denegar a que aquest curs els infants de la nostra escola fan el curs juntament amb infants de 
cursets per particulars, ja que hi havia pocs inscrits de la nostra escola. Ens demanen que facilitem 
per avançat dades dels acompanyants. Es va acordar amb Comunicació que es faria a través de 
Dinantia. 
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4. Formularis assegurança protecció de dades 
 
Pendent, a tractar a la propera reunió. 
 
 

5. Tancament carrer Giralt i Serrà 
 
Jordi Gimeno exposa que hi ha dos voluntaris: Eva i Miquel. La intenció és que ho acabi fent el 
conserge, en la mesura del possible, ja que hi ha poca gent, tot i que també pot col·laborar gent de 
la Junta. 
Azahara González exposa el què fan el Bisbat d’Egara, que cada setmana ho fa una classe diferent; 
el problema és que es veu complicat que es tiri endavant així per la poca resposta de la gent. 
Eva Ros proposa fer una nova campanya del perquè es vol fer el tall del carrer per sensibilitzar. 
Potser inicialment aquest curs, que ja s’acaba, proposa fer-ho un dia a la setmana com a prova pilot, 
fent campanya de comunicació. 
S’acorda com a proposta fer el tancament del carrer Giralt i Serrà inicialment els matins de 
divendres com a prova pilot, ja que en breu s’inicia la jornada intensiva. Posar com a títol de 
campanya “Divendres sense fum”. Ajuntament sol·licita fer una bustiada als veïns per avisar del tall 
del carrer. En Jordi Gimeno ho comunicarà a Direcció de l’escola i es valorarà l’acollida que té. La 
proposta és iniciar-ho el divendres 4 de juny i continuar-ho els dies 11 i 18 de juny. 
 

6. Projecte de remodelació de patis 
 
Pendent, a tractar a la propera reunió. 
 

7. Estat de comptes i proposta de nova quota de socis AMPA 
 
Anna Salve mostra l’estat de comptes (veure document adjunt). Hi ha hagut 695 euros més 
d’ingressos que els que s’havien pressupostat, ja que hi ha hagut un major nombre de socis i s’han 
gastat menys diners del previst en diversos àmbits; això implica que no s’han pogut dur a terme 
gaires activitats, en gran part donada la situació de pandèmia per la COVID-19. 
En David Loyo (a través de whatsapp) comenta que la xerrada de xarxes socials i l’ús de les pantalles 
a casa que hi havia prevista tindria un cost d’uns 200 euros. S’aprova la xerrada de xarxes socials 
per a aquest curs 2020-21. 
Tema quotes l’Anna Salve ha fet un estudi de les famílies sòcies, quines fan extraescolars, etc (veure 
document adjunt). En el curs 2020-21 hi ha 152 famílies sòcies (-47 famílies respecte curs anterior, 
per COVID i la classe bolet en part) i d’un 60% a un 42% de famílies de l’escola membres de l’AMPA. 
Un 90% de les famílies sòcies de l’AMPA fan extraescolars (137 de 152 famílies). 
Hi ha 9 famílies que estan fan extraescolars que no han pagat la quota de l’AMPA. S’acorda amb 
Comunicació fer un Dinantia per reclamar els impagats. 
Es proposa centralitzar el control de les inscripcions a extraescolars, que totes les inscripcions a 
totes les empreses passin primer per l’AMPA, en cap cas directament a les empreses. 
La proposta és fer una quota diferenciada en funció de si les famílies fan extraescolars o no, ja que 
sobretot un dels costos més alts és de la persona coordinadora d’extraescolars. La quota per a 
famílies amb extraescolars seria de 45 euros i sense extraescolars de 25 euros. També es proposen 
descomptes per a famílies amb ERTOS, famílies monoparentals o nombroses. 
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Es proposa dur a Assemblea Extraordinària de socis de l’AMPA les noves condicions de la quota. 
La quota de l’AMPA passaria a ser de 25 euros i 20 euros de matrícula per a extraescolars; l’import 
de la matrícula d’extraescolars no seria retornable si la persona es desapunta a mig curs. 
 

8. Torn obert 
 

• Inma Cobo proposa fer un recordatori del Casalet i del Casal d’estiu a través de Dinantia. 
Es proposa nviar dos comunicats per separat. També es proposa fer la comunicació via 
Whatsapp. 
 

 
La propera reunió a celebrar serà una Assemblea General Extraordinària amb data per determinar 
durant el juny de 2021, amb l’objectiu d’aprovar les noves quotes de l’AMPA, tal com estableixen els 
estatus de l’entitat. 
Per al curs 2021-2022 es proposa recuperar una periodicitat en les reunions de Junta per evitar ordres 
del dia massa extensos. 
 
La presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta amb el vist-i-plau de la 
presidenta. 
 
El secretari, Vist-i-plau (segell de l’AMPA) La presidenta, 
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