ASSAMBLEA ORDINÀRIA 29 D’OCTUBRE 2020

PRESIDEIX LA REUNIÓ: NÚRIA TOMÀS
MOTIU:ASSEMBLEA ANUAL
LLOC DE LA REUNIÓ: TELEMÀTICA, A TRAVÉS DE GOOGLE MEET
CURS: 2020-2021

DATA: 29 OCTUBRE 2020

HORA D’INICI: 19:00 H

HORA D’ACABAMENT: 20:15 H

1. ASSISTENTS A LA REUNIÓ
Membres de l’AMPA:
Núria Tomàs
Montse Esteve

Justifica la seva absència:
Joan Jiménez

Mª Àngels Peralta

Membres Col·laboradors l’AMPA:
Diego Muñoz

Marta Viaplana
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1. ORDRE DEL DIA
1.1 Aprovació de l´acta del 30 de juny de 2020
1.2 Elecció nous càrrecs de la junta.
1.3 Aprovació de la proposta d´afegir als Estatuts la possibilitat de poder convocar
les assemblees de L´AMPA, en format virtual.
1.4 Informacions vàries (taquilles, extraescolars esportives, festa de graduació de
4t d´ESO i 2n Batxillerat.
1.5 Precs i preguntes.

1.1 Aprovació de l´acta del 30 de juny de 2020
Si algú vol llegir l´acta del 30 de juny de 2020, està al següent enllaç:
https://www.ampainstitutnoudevilafranca.com/acta-assemblea-30-de-juny-2020/
Comença la presidenta dient que volíem fer l´assemblea presencial però que no ha estat
possible i l’hem hagut de fer en format virtual, on indiquem que si algú en algun moment
vol parlar obrirem els micros.
S´ha d`aprovar l´acta del 30 de juny de 2020 que:
-

S´explica que es va informar el motiu de la rebaixa en les quotes de soci i de taquilles,
i que es va demanar gent per a fer col·laboracions puntuals a L´AMPA, que està sota
mínims i no es poden fer gaires gestions, les mínimes.
- Que es va separar la quota de soci i la de material de l’Institut, ja que fins ara ho
cobrava el centre en un sol pagament i no era legal.
- Es va comentar que es compraria una xarxa per a poder fer l´activitat extraescolar de
voleibol, es va votar i va sortir que es tirés endavant la compra, però que també es
donés utilitat a les classes d´educació física del centre.
Donem per aprovada l´acta després de demanar si algú té algun inconvenient, se cedeix
la paraula, i sense que ningú digui res en contra, la donem per aprovada.
1.2 Elecció nous càrrecs de la junta
Com ja s’ha dit en anteriors assemblees, es comenta que la junta continua sota
mínims i que fan falta pares i mares col·laboradors per a activitats o fets puntuals. Es
demana si algú dels que estan a l´assemblea vol entrar a col·laborar o entrar dins la Junta,
ja que no s’ha rebut cap candidatura.
La presidenta comenta en quina situació es troba actualment la Junta, ja que ella deixa el
càrrec el qual havia agafat per a un període provisional i la secretària també deixa el
2
AMPA Institut Nou de Vilafranca

NIF: G66463134

ampa@ampainstitutnoudevilafranca.com

càrrec però que continua el tresorer. També comenta que en Diego Muñoz, que els
últims mesos ha estat donant suport a la junta, ara passarà a ser el nou president,i que es
compta amb les col·laboracions puntuals de la Mª Àngels Peralta, que s´encarrega
d´Iddink fins a final del curs, ja que després el seu fill ja no estudiarà a l’Institut;i del Jesús
Castillo, que coordina les activitats extraescolars esportives.
Per tant ara queden en Joan Jiménez, tresorer; en Diego, que agafarà la presidència i que
si algú es sumés a la Junta seria benvingut, ja que faltaria completar els tres càrrecs
oficials de la junta de l’AMPA amb la figura d’un secretari o d’una secretària.
Una sòcia, la Marta Viaplana, que fa pocs dies acompanya a la Junta, entraria com a vocal,
però encara falta el secretari i el president.
S’ofereix una sòcia, la Cristina López per entrar com a vocal però no com a secretària.
Es torna a demanar si algú vol participar, com que no hi ha cap més oferiment, la Marta
Viaplana es presenta com a secretària, per responsabilitat, facilitant així la continuïtat de
l’Asssociació.
En resum, la situació actual de la junta queda:
-

Renuncien la presidenta ( Núria Tomàs) i la secretària ( Montse Esteve)
Diego Muñoz entra com a president
Marta Viaplana entra com a secretària
Joan Jiménez continua com a Tresorer
Cristina López entra com a Vocal

Es fa una crida a si algú de l’assemblea coneix a socis que no hagin pogut assistir però
puguin col·laborar o entrar a la junta, els hi comentin. Un soci indica que és coneixedor
de l’esforç que fa L´AMPA, però que l´AMPA ara no va per la línia que ell planteja.
Li comentem que no entenem cap on va, i que es pot contribuir de la manera que es vagi
creant entre tots un projecte d’AMPA. Ara per ara, és una AMPA de supervivència, i
s´hauria d´anar construint un projecte entre tots i totes.
En Diego comenta que estaria bé poder organitzar xerrades i tallers per als pares i mares
sobre adolescència i altres temes que ens preocupen.
La presidenta afegeix que no som l’únic centre amb una junta tan reduïda, que és un
problema comú, que costa que la gent s´impliqui i que potser s´haurien de buscar altres
fórmules.
Un soci comenta si els nois i noies podrien ajudar en tasques concretes com ara la gestió
de les taquilles .
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Comentem que l´AMPA es una associació dels pares i mares, i que els nostres fills no
haurien d’assumir les gestions que ens pertoquen als pares i mares.
Es comenta si algú mes vol dir alguna cosa i al no pronunciar-se ningú donem la renovació
de càrrecs per tancada.
El president entrant comenta que les reunions que fa la Junta de l´AMPA, podrien ser
obertes a tots els socis i sòcies que vulguin assistir, com a oient, sense cap compromís.

1.3 Aprovació de la proposta d´afegir als Estatuts, la possibilitat de poder convocar les
assemblees de L´AMPA, en format virtual.
Aprovem afegir als estatuts, en el paràgraf 10.3 que a partir d’ara puguem fer assemblees
telemàtiques.
1.4 Informacions vàries (taquilles, extraescolars esportives, festa de graduació de 4rt
d´ESO I 2on Batxillerat.
Aquest any pel tema de la Covid`19, s´han hagut d’ubicar els alumnes a les taquilles de
diferent manera per no trencar els grups bombolla, i coordinar amb el centre les
ubicacions dels nens per no coincidir a la taquilla nens de diferents aules.
Un soci pregunta com està el tema de la gestió de les taquilles i diem que ho estem fent
nosaltres, ja que en una reunió que es va fer amb alguns pares, s’havia parlat de la
possibilitat de demanar a direcció que la gestió la portessin els conserges.
Les extraescolars: han començat dos grups un el dimarts de futbol sala i el dijous el grup
de Voleibol.
De la festa de final de curs de 4t i de 2n batxillerat, des del centre ens va demanar si des
de l’AMPA es podria fer un obsequi als alumnes. Des de la Junta vam traslladar-ho a pares
i mares d’aquests cursos en concret . A hores d´ara no tenim constància de com està el
tema.
1.5

Precs i preguntes

Sense cap pregunta més, domen per finalitzada l´assemblea

Nuria Tomas ( Presidenta)

Montse Esteve ( Secretaria)
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