
AMPA ESCOLA EL VAPOR 

 

 
 

 
Pàg nº 1 de 3  

 

ACTA JUNTA SETEMBRE 2O21 

Lloc de reunió Meet (telemàtica) 
Dia 15/09/2021 
Hora inici/fi 19.30h. - 21.15h. 

Assistents: 

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

Nom Càrrec 
Esther Carrera 
Quim Preixens 
Bernat Borràs 
Anna Salve 
Núria Vallet 
Eli Vilalta 
Jordi Gimeno 
Marta Muntanyola 
Jenifer Saucedo 
Azahara González 
Alex Lillo 
 
Inma Cobo 
Conxi López 
Anabel Roldán 
 

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

 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Aprovació de l'acta anterior 
2- Establir periodicitat i dies de les reunions de Junta 
3- Permisos a l'Ajuntament per a reunions i festes anuals 
4- Festa inici de curs 
5- Canvi de vocal extraescolars   
6- Pressupostos 
7- Tancament carrer Giralt i Serrà 
8- Queixes dels veïns del carrer Torrent d'en Pere Parres 
9- Torn obert 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1. Aprovació de l’acta de la Junta anterior: S’aprova l’acta anterior (25/05/2021). 
 

2. Establir periodicitat i dies de les reunions de Junta 
 
Reunions mensuals. Dia exacte de la setmana no s’estableix, però sí que una setmana fixa al mes 
que es proposa que sigui la segona de cada mes, per poder-ho demanar a l’Ajuntament. 
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3. Permisos a l'Ajuntament per a reunions i festes anuals 

 
El criteri és per minimitzar gestions amb l’Ajuntament, preveient amb anticipació la necessitat de 
sol·licitar permisos. 
 

4. Festa inici de curs 
 
Es proposa fer una festa d’inici de curs, ja que el curs passat no es va poder realitzar. Hi ha fons 
suficient per poder-ho fer. Cal tenir en compte les mesures establertes pel Procicat en aquest 
moment. S’ha de considerar que actualment no hi ha vocalia de festes encara. Alex Lillo contactarà 
amb una empresa que munta jocs i activitats de festa. 
Es comentarà amb direcció de l’escola, així com la possibilitat que es pugui fer la festa de la 
Castanyada enguany. Es planteja fer-ho durant el mes d’octubre, possiblement el dia 22. També es 
consultarà amb l’escola si es fa Castanyada o no, per si l’AMPA cal que realitzi alguna col·laboració. 
 

5. Canvi de vocal extraescolars 
 
Eli Vilata quan acabi el període d’inscripcions d’extraescolars deixarà la vocalia d’extraescolars per 
manca de temps. Es plantejarà a l’Assemblea que surti una nova persona que se n’encarregui. 
Caldrà reformular la manera de fer la inscripció de manera més àgil, ja que enguany no ha funcionat 
adequadament. Alex Lillo creu que es pot mirar d’optimitzar a nivell tecnològic, tot i que la Núria 
Vallet exposa que també és complicat l’intercanvi d’informacions entre famílies, AMPA i empreses. 
 

6. Pressupostos 
 
L’Anna Salve exposa que en general hi ha més altes de sòcies que el curs passat. Es va decidir que 
l’AMPA tindria un romanent de 3.000 euros. Està elaborant el nou pressupost, incrementant la 
dotació per a festes i suposant un valor similar al de cursos passats. 
S’està proposant incrementar les hores de la coordinadora d’extraescolars, la Inma Cobo. 
Caldrà canviar la impressora de l’AMPA i el canvi de nom de AMPA a AFA (implica canvi de dominis 
web, etc) i potser els altaveus i taula de so. 
Respecte l’AMPA Activa: 

• La Jenifer Saucedo proposa punt de recollida i donació de xandalls de l’escola com a AMPA. 
L’escola ja ho fa però l’AMPA podria col·laborar-hi fent difusió, si fos necessari. 

• La Jenifer Saucedo com a AMPA Activa proposa fer una xerrada del tema polls. Es proposa 
la pròpia Jenifer per fer la xerrada. D’altra banda es proposa una xerrada de l’addicció a 
dispositius, tot i que caldria plantejar-ho també amb Direcció. Caldria analitzar si fer 
inscripció prèvia. 

• Marta Muntanyola proposa oferir un llistat de possibilitat de xerrades com a AMPA Activa 
que interessin i que ho omplin les famílies. Potser també es podria aprofitar la via presencial 
i telemàtica compartint costos entre més d’una AMPA/AFA. Es preguntarà pel grup Pepeta. 

• Classes de patinatge (AMPA Activa). Actualment s’estan cedint els patins; si no s’és soci de 
l’AMPA cal veure què es fa amb la cessió dels patins i les classes. En cas de dificultats 
econòmiques per pagar la quota de 25 euros es pot comentar de manera particular. 
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7. Tancament carrer Giralt i Serrà 
 
En Jordi Gimeno imprimirà el flyer per als veïns i un Dinantia també per a tothom. Es proposa iniciar 
el tancament el 4 d’octubre, fent el tall del carrer tant al matí com a la tarda. Caldrà sol·licitar de 
nou el canvi de sentit del carrer Canonge Rodó, si és possible, i també la zona de reserva escolar. 
 

8. Queixes dels veïns del carrer Torrent d'en Pere Parres 
 
Es valorarà en reunió de coordinació quines peticions exactament hi ha i si des de l’AMPA es pot 
fer alguna cosa. 
 

9. Torn obert 
 

• El Quim Preixens exposa que dimecres que ve (22 de setembre) hi ha una reunió pel tema 
del projecte de patis de l’escola, a la qual assistirà, per si l’AMPA pot també col·laborar. 

• La Núria Vallet demana que l’escola demani qui vol rebre els missatges de Dinantia de 
l’AMPA, tant persones sòcies com no sòcies. Es parlarà amb Direcció de l’Escola. 
 

 
La propera reunió serà amb data a concretar durant la segona setmana d’octubre de 2021 via 
telemàtica o semipresencial. 
 
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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