
 

 

  

 

 

Hola bona tarda sóc la Yolanda Olmos membre de la Junta de l’AMPA de              

l’Institut Nou de Vilafranca, i tinc el càrrec de presidenta, m’acompanyen:           

Angela Tutusaus (secretaria) Juan Jiménez (tresorer) i els vocals: Maite          

Moreira, Iris Serra, Yolanda Morales, Anna Pujadó, Mercè Grau, Montse          

Esteve i Núria Tomàs. 

Us hem convocat a aquesta assemblea extraordinària (que tal com diu           

l’article 7 dels nostres Estatuts “és l’òrgan sobirà de l’associació”) per tal de             

posar en coneixement de tots els socis/es de la situació en què ens trobem la               

junta de l'AMPA en relació a l'equip directiu del centre amb qui tenim             

importants desacords de funcionament i amb qui hem topat en reiterades           

situacions amb una falta de diàleg respectuós.  

Desacords que hem viscut des de el primer moment que vàrem iniciar-nos            

com a Junta ara fa 1 any i un mes, exactament el 18 d’octubre del 2019, i                 

que en les dues anteriors assemblees us hem anat explicant. 

Per fer una mica de cronología d’aquest any (per totes aquelles persones            

sòcies que s’hagin incorporat recentment) comentar-vos que vam presentar         

candidatura en l’esmentada Assemblea amb la voluntat de col·laborar i          

participar com a part activa de la comunitat educativa.  

- 1era reunió amb l’equip directiu (no voluntat de fer-ne més de una a             

l’any) 

- Proposta de Comissió de coeducació (no entra dins del seu projecte de            

direcció i que ja ho treballen) 

- Participem activament a les reunions del Consell Escolar, on presentem          

queixes de que hi hagi noms de menors a les memòries ja el curs              

passat i aquest curs ha tornat a passar, demanant que s’han de treure,             

presentem esmenes a les normes de funcionament però tampoc són          

escoltades. 

- Se’ns convoca a una reunió amb la direcció i se’ns diu com a AMPA qui               

ha de assistir-hi, ens demanen la col·laboració económica, però alhora          

se’ns posa entre la espasa i la apret. EN aquesta reunió hi ha una              

esbroncada important del director a les persones de l’AMPA que estem           

allà, responsabilitzant-nos de coses que no té l’institut perquè no          

volem pagar (aspecto que també han mencionat a alguna alumnes) 
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- Davant la possibilitat de fer o muntar extraescoolars, s’ha aconseguit          

però sense que hi posin res de la seva part, solament exposen els             

problemas que això els suposa 

- Es fa un projecte de l’AMPA el qual ens és impossible de portar a              

terme. 

- Se’ns explica tota una dificultat exonòmica que pateix el centre          

envniant-nos mails que han estat enviat al despartament d’edcuació,         

finalment també se’ns diu que ja està solventat, porpò hi veiem una            

mala gestió. 

- La gota que fa vessar el got és el mail que envía el director dirigit a la                 

presidenta de l’AMPA. El tema del mail és la immobilitat de l’AMPA en             

relació al canvi en les subvencions d’escolarització per part de          

l’Ajuntament, aspect que el mateix director ens va informar i que           

estavem intentant entendre, tot i que, teniem clar que no erem           

nosaltres, com a AMPA que haviem de solucionar aquest tema.          

Nosaltres ens varem posar en contacte amb l’Associació d’AMPES per          

veure què s’estava movent i on hem signat un manifest en aquest            

sentit, el director, ens acusa de poca implicació, amb el respecte de            

tots els assitents, que ens titlli de poc implicades a les uniques            

persones que estem intentant fer coses per l’institut en global ens va            

semblar, com a mínim a mi, un insult important. És evident que no             

entenen quin és el nostre objectiu o si més no tenim objectius molt             

diferents i maneres d’entendre la participació de l’AMPA totalment         

oposada per això ens fa parar i pensar què volem i cap a on volem               

anar i sobretot com ho volem fer. 

 

 

Coses que hem portat endavant: 

- Registre d’entitats al dia 

- Compte banaria al dia 

- Elaboració del projecte de l’AMPA 2019-2022 

- Reunions de la junta de l’AMPA: on sempre hem volgut elaborar           

propostes per la millora 

- Gestió de les guixetes final i principi de curs, i durant tot el curs fent               

seguiment de incidències 

- Reunions amb IDDINK 

- Participació al Consell Escolar 

- Enquesta d’extraescolar si iniciació d’extrescolars a l’institut 

- Tallers per sant Jordi 

- Reunions amb diferents resposnables de l’Instittut 

- Participació en la revista de l’institut 

- Participació en la festa de final de quart 

- Contacte amb gestoría 

- Gestió de correus, pagina web 
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Aspectes que potser no hem acabat de fer bé: la información envers a les              

famílies, potser hauria d’haver estat més fluida en tot aquest temps 

 

Tot això provoca que ens hàgim de replantejar el projecte que amb tanta             

il·lusió us vam presentar el curs passat. 

Tot això provoca que posteriorment a la recepció del mail jo decideixi            

presentar la meva dimissió com a presidenta de l’entitat. No tenim un full de              

ruta clar de què cal fer i com cal fer-ho i és per això que ho posem en mans                   

de l’Assemblea per tal que sigui ella la que decideixi. Hi ha persones de la               

junta que informen que també cesaran en el càrrec però que acabaran            

aquest curs de gestionar tot allò que ja s’hagi iniciat. 

SOm una associació jove que ha de continuar endavant, però si ha de ser així               

ho ha de fer des de un altre Projecte i amb noves cares que puguin               

impulsar-ho des de un altre punt de vista i amb noves energies. 

 

 

                                                       Vilafranca del Penedès, 19 de novembre de 2019 
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