
 

ACTA   DE   REUNIÓ  
 

 

 

PRESIDEIX   LA   REUNIÓ:    Yolanda   Olmos  

MOTIU:   Assemblea   Extraordinària  

LLOC   DE   LA   REUNIÓ:    Biblioteca   de   l’Ins�tut   Nou   de   Vilafranca  

CURS:    2019   -   2020  DATA:   19   de   novembre   2019  

HORA   D’INICI:   18h   HORA   D’ACABAMENT:   19:58h  
 

1. ASSISTENTS   A   LA   REUNIÓ   
       Membres   de   l’AMPA:  

 

Yolanda   Olmos  MªÀngela   Tutusaus  

Joan   Jiménez                  Mercè   Grau  

Maite   Moreira  Montse   Esteve  

Iris   Serra  Núria   Tomàs  

Anna   Pujadó  Yolanda   Morales  

 
 
 
 
 
Socis   assistents   a   l’Assemblea:   Total   36   socis   de   l’AMPA  
 
 
 
 

2. ORDRE   DEL   DIA  
1.   Exposar   la   situació   de   crisi   de   la   Junta   de   l’AMPA  
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2.1.   Exposar   la   situació   de   crisi   de   la   Junta   de   l’AMPA  
Es   comença   l’Assemblea   Extraordinària   amb   la   presentació   de   tots   els  
membres   que   formen   part   de   la   Junta   de   l’AMPA.   
Seguidament,   la   Yolanda   Olmos   (Presidenta),   llegeix   el   text   que   s’ha  
preparat   desde   la   Junta,   amb   un   ordre   cronològic   de   tots   els   passos   que  
s’ha   fet   i   la   resposta   que   s’ha   rebut   desde   direcció.   S’adjunta   al   final   de  
l’acta.  
Un   cop   acabada   la   lectura   del   text,   la   Yolanda   Olmos   (Presidenta),   anuncia  
la   seva   dimissió   del   seu   càrrec.  
Els   socis   assistents   a   l’Assemblea,   queden   parats   amb   el   que   està   passant  
entre   Junta   i   direcció,   i   proposen   diferents   opcions   per   �rar   endavant  
l’AMPA.  
-   Preparar   noves   eleccions.  
-   Que   la   Junta   actual,   segueixi   com   a   comissió   gestora   durant   un   temps.  
-   Proposen   una   mediació   entre   la   Junta   i   la   Direcció,   cosa   que   l’actual  
Presidenta   no   es   veu   en   ganes   d’afrontar.  
-   Fer   una   reunió   amb   el   Director   de   l’Ins�tut   amb   tots   els   pares-socis   de  
l’AMPA,   per   tal   de   que   doni   explicacions   de   diferents   fets   que   no   agraden   a  
les   famílies.  
-   Fer   un   escrit   amb   les   queixes   de   les   famílies   i   firmar-ho   entre   tots.  
 
Durant   l’Assemblea,   una   mare   es   dóna   a   conèixer,   diu   que   és   professora   de  
l’Ins�tut,   i   corrobora   que   la   relació   entre   la   Junta   actual   i   direcció   està   molt  
malament   i   que   hi   ha   una   línia   ben   paral.lela   entre   tots   dos.   Creu   que   una  
nova   Junta   aniria   bé   a   l’Ins�tut,   que   un   canvi   de   cares   podria   millorar.  
Els   pares   aprofiten   la   descoberta   de   la   mare-professora,   i   li   demanen  
explicacions   del   per   què   fan   el   que   fan   amb   el   temps   de   poder   anar   al  
lavabo   a   l’hora   del   pa�,   amb   el   fet   de   prohibir   que   els   nens   beguin   aigua   a  
les   hores   de   classe,...   Però   ella   segueix   en   la   mateixa   línia   de   la   polí�ca   de  
l’Ins�tut,   és   així   i   així   ho   volem.  
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Passem   a   seguir   l’Assemblea,   i   ja   toca   el   torn   de   saber   què   vol   fer   cada  
membre   de   la   Junta   a   par�r   d’ara:  
-   Yolanda   Olmos   (Presidenta)   -   Dimiteix  
-   MªÀngela   Tutusaus   (Secretària)   -   Dimiteix  
-   Joan   Jiménez   (Tresorer)   -   Segueix   en   la   Junta  
-   Mercè   Grau   (   Consell   Escolar)   -   Segueix   fins   que   hi   hagi   nova   Junta  
-   Anna   Pujadó   (Vocal)   -   Dimiteix  
-   Montse   Esteve   (Taquilles)   -   Segueix   fins   acabar   el   curs   i   hi   hagi   nova   Junta  
-   Maite   Moreira   (Taquilles)   -   Segueix   fins   acabar   el   curs   i   hi   hagi   nova   Junta  
-   Iris   Serra   (Extraescolars)   -   Segueix   fins   acabar   el   curs   i   hi   hagi   nova   Junta  
-   Núria   Tomàs   (Extraescolars)   -   Segueix   fins   acabar   el   curs   i   hi   hagi   nova  
Junta  
-   Yolanda   Morales   (Iddink)   -   Dimiteix  
 
Per   part   dels   pares   i   mares,   hi   ha   molt   interès   en   ajudar   a   encarar   aquesta  
nova   etapa   de   la   Junta,   i   passem   un   full   de   paper   on   s’apunten   els   noms,  
telefons   i   mails   de   cada   un.   Pròximament,   es   convocarà   una   reunió   amb  
tots   ells   per   decidir   que   es   farà   a   par�r   d’ara.  
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