ACTA REUNIÓ JUNTA AMPA

DATA: 24 d’octubre de 2019
LLOC: Sala d’Actes de Primària de l’Escola Pia Caldes
HORA D´INICI: 20:30 h
HORA DE FINALITZACIÓ: 22:00 h
ASSISTENS: 64 PERSONES

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L´ESCOLA PIA
DE CALDES DE MONTBUI

Es convoca a tots els pares i mares de l’escola que formen part de l´Associació
de Mares i Pares de l´Escola Pia de Caldes de Montbui, i, especialment, a tots
els delegats i membres de les comissions col·laboradores, a l´Assemblea
General Ordinària que es celebrarà el proper Dijous, 24 d´octubre a les 20:00
hores en primera convocatòria, o en segona convocatòria el mateix dia a les
20:30 hores a la Sala d’Actes de l’Edifici de Primària i amb el següent:
ORDRE DEL DIA

1. Entrega de la Loteria per part dels membres de l’AMPA/AFA.
Durant l’arribada dels delegats es va fent entrega de les carpetes amb la
loteria, les llistes, els sobres i les instruccions de cada classe per poder-ho
explicar durant l’Assemblea i així fer més entenedores les explicacions.
Si algun delegat/da no la té se li dona i si algun delegat/da no ha vingut se li
deixarà a secretària de l’escola per tal que la pugui recollir i distribuir.

2. Benvinguda.
Abigail Linares dona la benvinguda a la reunió a tots els presents i els
agraeix la seva assistència. També revisa l’ordre del dia establerta per a
l’Assemblea d’enguany i agraeix als delegats/des la seva tasca durant
aquest proper curs.

3. Presentació de les comissions i dels membres de la Junta que les
lideren.
Ester Guerrero explica que per tal de donar a conèixer l’organització i forma
de treballar que s’ha anat explicant a les reunions d’inici del curs 2019-2020 i
davant l’ interès d’algunes famílies, fem extensiva la relació de comissions
existents.
Convidem a participar en el grau d’implicació que cadascú esculli segons
voluntat i disponibilitat. Es pot fer individualment o per grups de pares i/o
amistats que ja tingueu i tingueu habilitat o interès per alguna de les
comissions.
Aquestes són les comissions, els voluntaris (si falta algú que ja ho sigui
només cal que ens ho digueu) i els membres de la Junta que les coordinen o
són enllaç entre la comissió i la Junta de l’AMPA.
- Comissió de Comunicació i TICs
Coordina i lidera: vacant
Aquesta comissió s’encarrega de la pàgina web, xarxes socials, banners,
presentacions, imatge...
Membres de la comissió organitzadora: vacant
- Comissió d’idiomes per a Pares i Mares
Coordina i lidera: vacant
Membres de la comissió organitzadora: vacant
Empresa que executa: Novacadèmia
- Comissió de tallers i manualitats
Coordina i lidera Yolanda Cañero i s’encarrega de filtrar i valorar les
diferents propostes de tallers i manualitats i juntament amb la tresorera Eli
Busquet, de valorar-ne la viabilitat.
Membres de la comissió: Jenny Mayé, Sandra Moro, Mònica Sòria
Voluntaris tallers curs 2019-2020:
- Comissió Tarda de la Família
Coordina i lidera: Marta Hernández i Ester Guerrero
Membres de la comissió organitzadora: vacant
Voluntaris tallers curs 2019-2020: Xavi Moreno (taller globoflexia), Jenny
Mayé i Sandra Moro (taller manualitats), Maite Moliner (taller catifes
corpus).
- Comissió Xocolatada Solidària
Coordinen i lideren Ester Guerrero i Pepi Piedra
Voluntaris curs 2018-2019: Mariona Raduan, Gemma Bardi, Alexia Baya,
Laura Hernan, Vero Díaz, Núria Vila, Marta Brualla, Carme.

- Comissió de Corpus
Enllaç amb l’AMPA Ester Guerrero
Coordina i lidera Maite Moliner
Membres de la comissió organitzadora: Mònica, Toñi, Yolanda, Laura
Hernan.
Voluntaris curs 2019-2020:
- Comissió de Festes
Coordina i lidera Junta AMPA/AFA E. Pia Caldes
Membres de la comissió organitzadora: vacant
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació i organització de les
diferents festes com són: festa de fi de curs, graduació batxillerat i
graduació 4rt ESO.
- Comissió d’esports
Coordina i lidera Julio Mariño i Emili López
Responsable Bàsquet: Octavi Marín
Responsable Rosario Sánchez: Julio Mariño
Membres de la comissió Rosario Sánchez: Responsable Zumba: Escola Pia Caldes
Voluntaris curs 2019-2020:
Aquesta comissió s’encarrega de la coordinació de les activitats de les
famílies (adults), relacionades amb esports. També s’encarrega de la
organització del Torneig Rosario Sánchez infantil (reunions prèvies,
informació i coordinació).
- Comissió de Menjador
Enllaç amb l’AMPA Ester Guerrero
Coordina i lidera Rosa Mª Espinosa
Membres de la comissió organitzadora: vacant
Voluntaris curs 2019-2020:
- Comissió de Millora d’espais
Coordina i lidera Marta Hernández
Membres de la comissió organitzadora: vacant
Aquesta comissió s’encarrega de detectar espais a millorar i promoure la
participació activa dels pares per a donar sortida a aquestes millores.
Es contemplarà la possibilitat d’obrir altres comissions a petició, voluntat i
disponibilitat de les famílies.

4. Informació de les activitats organitzades per l'AMPA durant el curs
passat i amb previsió de continuïtat per al curs 2019-2020.
Ester Guerrero explica breument les activitats realitzades durant el curs
passat i que es preveu que continuïn.














Tallers de manualitats: Nadal, Carnestoltes, Familiars, etc.
Conferències per a pares i mares.
Tallers per a pares i mares.
Tastet de vins.
Classes de Zumba per a pares i mares.
Lliguetes de futbol i bàsquet per a pares i mares.
Cursos d´idiomes: anglès, francès, alemany.
Graduacions (6è, 4rt. ESO, 2on. BAT, CAI).
Torneig escolar Rosario Sánchez.
Festa Fi de Curs.
Catifes Corpus.
NOVETAT: Dia de la Família.
Altres...

5. Presentació dels candidats per a l´elecció dels nous càrrecs de la Junta
Directiva.
Emili López explica la proposta de nous càrrecs per part dels actuals
membres de la Junta de l’AFA i comenta que no s’ha rebut cap proposta
externa per a cap dels càrrecs.
 President/a: Pepi Piedra (*)
 Vice-president: Emili López (*)
 Secretari/a: Ester Guerrero (*)
 Tesorería: Eli Busquet (*)
 Vocal: Abigail Linares, Julio Mariño, Yolanda Cañero i
Marta Hernández

6. Elecció dels nous càrrecs:
a. President/a.

b. Secretari/ària.

c. Vocals.

(*) Procediment de renovació: votació de cada candidatura individual.

Emili López dóna pas a la votació i s’aproven per majoria les persones
candidates als càrrecs proposats.

7. Ampliació dels membres de la Junta Directiva.
Emili explica que es presenta com a nou membre de Junta Verónica Díaz,
com a vocal. S’accepta i s’incorpora a la Junta des d’avui mateix.
8. Federació AMPA – AFA.
Emili López explica que estem dins de l’Associació d’AFAs d’E.Pia
Catalunya, en la que hi ha uns objectius a treballar que s’acorden i després
cada Junta d’AFAs ho porta a terme dins la seva AFA d’escola.
Enguany, un d’aquests objectius és el canvi d’identificació d’AMPA a AFA,
així com el logotip i tota la documentació necessària. Crear comunitat entre
les diferents escoles i fer xarxa (p.e: Pia & Go, 15-97...) i estar alineats en el
Projecte Educatiu de l’Escola.
Amb una mirada més amplia i no quedant-nos només en la nostra escola
tindrem l’oportunitat de compartir i conèixer altres maneres de fer i altres
projectes.
9. Informació PIA&GO.
Pepi Piedra explica que enguany la Pia&Go torna a ser Caldes, degut a les
pluges de l’any passat han volgut repetir seu.
Des de l’AFA de l’E.Pia Caldes aportem la Batucada i la Zumba.
Pepi recorda que avui és l’últim dia per inscriure’s amb antelació, tot i que el
mateix diumenge també es podrà. A dia d’avui ja s’ha arribat a l’objectiu
mínim plantejat a recollir, la qual cosa és una gran notícia.
10.
Tancament comptable Curs 2018-19 i presentació Pressupost Curs
2019-20.
Eli Busquet explica quin era el pressupost pel curs passat quin va ser el
pressupost real consumit i quin pressupost es destina al curs 2019-2020 en
base a la despesa real de l’any anterior i a les activitats proposades per al
curs actual.
S’aprova el pressupost per majoria absoluta.
11.
Explicació funcionament
delegats/delegades.

de

la

Loteria

de

l´AMPA

als

Eli Busquet explica que a les carpetes que els hem entregat abans de l’inici
de l’Assemblea hi trobaran la loteria, les llistes, els sobres i les instruccions
de cada classe per poder-ho s’explica el funcionament d’entrega de la loteria
per part dels delegat/des cap als pares.
Es repassen les instruccions de forma conjunta.

Recollida de loteria la setmana del 18 al 22 de novembre 2019 en diferents
torns i horaris.
12.

Caga tió P3, P4 i P5.

En acabar l’Assemblea Eli Busquet i Pepi Piedra es reuneixen amb els
delegats de les tres classes i línies de parvulari i s’explica el funcionament i
les diferents opcions que hi ha de regal pel caga tió. S’entrega a cada
delegada el pressupost de què disposa (en efectiu) per poder comprar els
regalets del Tió.
Cal que els regals de cada curs siguin iguals.
13.

Precs i preguntes

(*) Procediment de renovació. Els pares/mares que estiguin interessats en
formar part de la Junta de l’AMPA han d’enviar a títol individual, un e-mail a:
ampa.escolapiacaldes@gmail.com abans del 17 d´octubre de 2019.
A l’Assemblea es votarà cada candidatura individual.
Teniu a la vostra disposició els Estatuts vigents, aprovats en l’assemblea del
2014 a la web de l’Escola Pia, a l’apartat de l’AMPA, per a la vostra consulta.
Finalitza la reunió a les 22:10 hores.

