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ACTA JUNTA NOVEMBRE 2O21 

Lloc de reunió Híbrida: presencial sala AMPA i 
telemàtica (Meet) 

Dia 09/11/2021 
Hora inici/fi 19.00h. – 21.00h. 

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 
Carles de Castro 
Marta Muntanyola 
David Loyo 
Alex Lillo 
Jennifer Saucedo 
Jordi Gimeno 
Azahara González 
 

Presidenta (P) 
Vice-president (P) 
Secretari (T) 
Tresorera (P) 
Vocalia de comunicació (T) 
Vocalia de comunicació (T) 
Vocalia d’AMPA Activa (P) 
Vocalia d’AMPA Activa (T) 
Vocalia extraescolars/tecnològica (T) 
Vocalia d’AMPA Activa (T) 
Vocalia de camins escolars (T) 
Vocalia de menjadors 
 
P: presencial | T: telemàtica 

ORDRE DEL DIA 
 

1- Aprovació de l'acta anterior 
2- Assemblea General Ordinària AMPA 2021. Data i convocatòria 
3- Pressupostos 2021-22 
4- AMPA Activa. Xerrades o formularis de propostes d'activitats 
5- Mail info AMPA. Responsable/s 
6- Tanca carrer Giralt i Serrà 
7- Consell Escolar 
8- Torn obert 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
  

1- Aprovació de l'acta anterior: s’aprova l’acta anterior (07/10/2021). 
 
2- Assemblea General Ordinària AMPA 2021. Data i convocatòria 
 
A ordre del dia es proposa posar algun aspecte de “Queixes de les famílies”. L’altre punt a tractar és el 
tema de les festes, quotes, etc. 
Es proposa fer-la el divendres 26 de novembre de 2021, a les 17.00h. 
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El format de l’assemblea es proposa presencial, però amb possibilitat de seguir-la online i participar 
moderat. 
Ordre del dia: 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior 
2. Balanç i pressupost 2021-22 
3. Vocalies 
4. Camins escolars. Tancament carrer Giralt i Serrà. Proposta de reordenació de sentits de 
circulació entorn de l’escola 
5. Festes i carnestoltes 
6. Torn obert 
 

 
3- Pressupostos 2021-22 
 
L’Anna Salve ja ha tancat les persones sòcies per a aquest curs 2021-22, en total a data d’avui hi ha 217 
famílies sòcies (+59 famílies noves més respecte el curs passat). Hi ha 184 famílies amb quota 
d’extraescolars (85%) i 23 no extraescolars (15%). A més, hi ha 24 famílies amb descomptes. Així, la 
nova quota ha aportat més famílies sòcies. 
Quant a pressupost, es realitza una previsió de despeses per a cadascuna de les vocalies. Es farà també 
el tancament del curs anterior. 
 
4- AMPA Activa. Xerrades o formularis de propostes d'activitats 
 
La Marta Muntanyola exposa el Google Forms que volia passar a famílies per recollir els interessos. La 
idea és passar-ho ja a les famílies, a través de comunicació. 
D’altra banda, es recupera la xerrada de polls que va quedar pendent del curs passat; la Jenifer Saucedo 
proposa com a data el dijous 2 de desembre de 2021 a les 19h00, en format online (xerrada ràpida 
d’uns 15 minuts + temps per preguntes). Serà xerrada oberta a tothom, per cortesia de l’AMPA. 
 
Propostes d’activitats mes de desembre 2021: 

Cerca del tió (obert a tothom) 
Carta als Reis (obert a tothom) 
Foto amb el patge (socis AMPA) 

 
Posteriorment es proposa fer un mercadet d’intercanvi de joguines (mes de març). 
 
5- Mail info AMPA. Responsable/s 
 
Qui el gestiona i el respon? El Quim Preixens ho sol fer, també la Núria Vallet i el Carles de Castro. Es 
proposa que ho centralitzi el Quim Preixens. 
Alex Lillo estarà pendent del mail d’extraescolars. 
 
6- Tanca carrer Giralt i Serrà 
 
La Policia Local tenia queixa a l’escola que la tanca s’havia retirat 5 minuts més tard de l’hora algun dia 
específic. Caldria que la Policia es dirigeixi a l’Ajuntament perquè ens diguin que l’AMPA fa les coses 
malament, però cal tenir en compte que l’estratègia de mobilitat de la ciutat és aquesta. 
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Es portarà a l’Assemblea una presentació dels motius de les actuacions de pacificar l’entorn escolar. Es 
durà una proposta més dura d’actuació, traient l’aparcament de Giralt i Serrà i canviant de sentit el 
tram de carrer des de Joan Abelló i Bufí, amb mesures per estrènyer l’espai de pas dels vehicles. 
Complementàriament es proposa canviar el carrer Canonge Rodó de sentit. 
 
7- Consell Escolar 
 
Projecte educatiu, remodelació patis. 
 
Eleccions Consell Escolar, substituir famílies i representant AMPA.  
 
En la present reunió de Junta es designa en Quim Preixens com a persona representant de l’AMPA. 
 
8- Torn obert 
 

• Carnets AMPA. Per entrades festes i pàrquings PESMO i Esclat. Plastificat i renovant amb 
perforadora cada any, de disseny variat cada any. 

• Cal insistir en que hi ha d’haver una persona delegada de la classe per vincular a l’AMPA. Cal 
que hi hagi el compromís també de l’escola. 

• Newsletter, activitats per Terrassa per enviar a la famílies sòcies. 

 

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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