ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESTEL
CURS 2013-2014

L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Estel té lloc a la mateixa escola el dijous
dia 23 d’Octubre de 2014 a les 8:00 hores del vespre, amb una assistència de 64 mares
i pares.
Benvinguda. Aprovació de l’acta de la assemblea del 2012-2013.
Després de donar la benvinguda als assistents el president Josep Casanovas cedeix la
paraula al Secretari Antoni Llamas, el qual després de demanar als assistents si ha
quelcom qüestió a aclarir o comentar de la acta de l’any 2013. No hi ha preguntes i es
sol·licita l’aprovació, que es produeix per aclamació.
Organització i membres de la Junta actual
Novament el president cedeix la paraula al vicepresident, en Joan Codinach el qual passa
a explicar els canvis per renovació dels membres de la junta, l’organització de les
comissions de treball i les tasques de representació que realitzen els pares dins els
òrgans de govern de la escola (Consell escolar) i dins l’associació Sant Tomàs de la qual
depèn. En aquest punt en Joan fa un incís sobre la importància que tots els pares de
l’escola siguin socis actius de l’associació.
Estat de comptes
A continuació el president cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Pallarès, que en la seva
condició de tresorera explica els comptes de l’exercici, per activitats i l’esta final del
compte de l’AMPA.
Memòria d’activitats
Amb el suport de un power point, el president mostra i explica les diverses activitat
realitzades durant l’exercici.
-

-

Concert de la Big Ban. Valoració molt positiva tant des de el punt de vista social
de difusió i participació com econòmic.
Escola de pares i mares. En aquesta activitat promoguda per l’Ajuntament de Vic
i en la que la nostra escola participa des de els seus inicis, ja fa 5 anys, es valora
positivament el model de interacció entre les xerrades organitzades per les
diferents AMPA de Vic, la qual cosa fa que tothom pugui assistir a les altres
escoles i per tant fer mes visible i coneguda la nostra. La conferència que van
tenir de la Anna Vives es valora molt positivament, si be s’indica que la
participació no va respondre a les expectatives que s’havien posat.
Casals de Nadal, estiu i setembre. Es recorda que el de estiu es organitzat
directament per l’ajuntament de Vic. Es valoren molt positivament

-

-

-

-

-

-

Extraescolars. Musicoteràpia, rehabilitació aquàtica, aquesta organitzada per
l’ADFO, equinoteràpia, i les que organitza l’antic club Car, boccia, futbol i tennis.
Festa de Nadal. Es valora positivament la activitat dels tions i la coral Estrella de
Tona, així com que ens va acompanyar a amenitzar la festa amb nadales. No
obstant aquest any es mantindrà l’activitat dels tions, se proposa que es farà
quelcom manualitat per que participen alumnes i pares (decopage). Així també
es proposa que la coral la formen els pares i s’anima a tothom a que participi. En
les properes setmanes es farà arribar la convocatòria pels assajos els dos últims
divendres de novembre i els dos primers de desembre. La proposta sembla que
agrada i es preveu força participació.
Festa dels Tonis, celebrada a l’abril. Festa que podem fer gràcies als carros de la
família Presseguer. Es valora molt que les nostres filles i fills siguin protagonistes
de la passejada i es mostrin a tothom com som. En Josep Presseguer confirma
que aquest curs també es celebrarà igualment a Tona el 12 d’Abril de 2015.
Festa final de curs 2013-2014. Sens dubte es l’acta mes multitudinari que fem,
aquest any es recorda que hi va haver.
o Colla dels Geganters de Sant Vicenç de Torelló. Tot i que va ploure van
treure els ninots i van fer una passejada pels voltants. Ells estan disposats
a tornar.
o Número de màgia
o Reconeixement, diploma i birret als alumnes que ja van acabar l’Estel,
Xevi, Mohamed, Paolo i Kholoud. Es valora molt doncs algunes famílies
de l’ETVA, van venir expressament i va ser molt emotiu per ells i per tots.
Web de l’AMPA. Al moment actual hi havia 29 usuaris. S’explica i s’anima a
tothom a registrar-se al blog, per tal de poder tenir informació via mail de les
actualitzacions o informacions d’interès i també per fer les inscripcions a les
diverses activitats.
Presentació Colònies Agost. La mestre de l’escola, la Míriam, coordinadora de
l’activitat explica l’experiència d’aquest any i la valora molt positivament de cara
als que hi van assistir i els monitors mateixos. Proposa fer-ne quelcom similar
per la setmana Santa.
Presentació Plataforma virtual pare a pare. Jordi Prat i Joan Villegas, expliquen
el nou format del grup que existeix des de fa 15 anys i els objectius i a qui va
dirigit, així com el procés de inscripció per participar en els foros de pares.

Després de donar pas al darrer punt de l’ordre del dia, el torn obert de paraules, i sense
cap intervenció, es dóna per acabada l’assemblea a les 21 hores.
Vic, 23 d’Octubre de 2014

