ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESTEL
CURS 2014-2015
L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Estel té lloc a la mateixa escola el dijous dia 22
d’octubre de 2015 a les 8:30 hores del vespre, amb una assistència de 46 mares i pares.
Benvinguda. Aprovació de l’acta de la assemblea del 2014-2015.
Després de donar la benvinguda als assistents el president Josep Casanovas exposa breument
el format de l’assemblea que espera sigui participativa. Explica que al full de la convocatòria
hi ha un resum de l’acta de l’assemblea anterior, la del any 2013-2014. Demana si hi ha alguna
esmena o qüestió a aclarir o comentar. L’acta s’envia a tots els pares de l’escola, juntament
amb la convocatòria, per tal que la puguin llegir amb antelació.
No hi ha preguntes i s’aprova l’acta per aclamació.
Renovació membres de la Junta. Presentació i elecció.
En Josep explica que a la Junta actual hi ha representació de tots els nivells educatius de
l’escola, especialment de la etapa de secundària, caldria però la incorporació de pares i/o
mares de l’etapa de primària, ja que és la que té menys representació.
A continuació informa dels canvis que es proposen. Com a president l’Antoni Llamas, que fins
ara actuava de secretari, funció aquesta que passaria a realitzar l’actual president, en Josep
Casanovas, que porta 4 anys al càrrec. En Marc Rabionet, s’incorporarà com a nou tresorer,
substituint a Montse Pallarès, que després de 4 anys al càrrec continuarà a la Junta com a
vocal. S’incorporen com a nous membres vocals a la junta Sunsi Bagaria i David Muntal. Es
manté com a vicepresident Joan Codinachs i com a vocals: Ferran Calás, Jordi Fernández,
Manoli Guerrero, Toni Llusà i Josep Preseguer. La Junta però queda oberta a noves
incorporacions.
L’Antoni Llamas, adreça breument unes paraules exposant la seva intenció de treballar per
l’AMPA amb il·lusió i agraint l’excel·lent feina portada a terme per en Josep i la Junta sortint,
la seva organització en comissions i el treball en equip. Es sol·licita l’elecció i s’aprova per
aclamació.
Estat de comptes
A continuació el president cedeix la paraula a Montse Pallarès, que en la seva condició de
tresorera explica els comptes de l’exercici, per activitats i l’estat final dels comptes de l’AMPA.
Memòria d’activitats
Amb el suport de un power point, el president mostra i explica les diverses activitats
realitzades durant l’exercici.
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1. Activitats extraescolars:
- Rehabilitació aquàtica, organitzada per ADFO, a la piscina de Manlleu. El vocal Josep
Preseguer explica la voluntat de realitzar-la també a la piscina de Taradell, amb
voluntaris de Sant Tomàs.
- Equinoteràpia. Realitzat a Mas Penedes de Taradell
- Tennis, boccia, organitzades pel CAR
2. Escola de pares i mares:
Promoguda per l’Ajuntament de Vic i en la que hi participen les altres AMPAs de la ciutat.
La conferència que vam organitzar nosaltres la va fer el malauradament desaparegut
l’estiu passat, Pere Pujolàs “Historia d’en David”. Es va valorar molt positivament.
Per aquest exercici s’intentarà que aquesta xerrada sigui feta per en Marius Casany, un
dels fundadors de l’Associació Sant Tomàs, per tal que ens expliqui els orígens de
l’associació.
3. Casals:
- El d’estiu l’organitza l’Ajuntament de Vic. Es valora molt positivament aquest casal on
altres alumnes d’escoles de Vic conviuen a l’Estel amb els nostres fills i filles.
- El de Nadal i setembre els organitza l’AMPA per tal de donar un servei als pares els dies
feines sense escola.
- La Míriam González, educadora de l’Estel, intervé com a responsable d’alguns
d’aquests casals i concretament de l’organitzat aquest any, per primer cop a Setmana
Santa a la Granja-Escola terapèutica l’Auro, (ubicada al Municipi de Hostalnou de
Llobera, terme municipal de Torà, a la comarca de la Segarra). La Míriam va valorar
molt positivament tant els equipaments de la casa, la presència d’animals i hort, així
com la professionalitat del personal propi. Pensa que és molt adient pels alumnes més
petits.
4. Colònies d’estiu a Sant Antoni de Calonge. Organitzades per a finals d’agost, aquest any
amb un dia més (4 nits, 5 dies) i amb una bona valoració dels equipaments, i atenció
rebuda, tant de monitors com de pares.
5. Festa de Nadal. Coral de nadal, batejada com a Oh Happy Estel. En Josep informa que
aquest any els assajos es faran els dos últims divendres de novembre i els tres primers de
desembre. Pren la paraula la Mireia, la directora de la coral, que anima a la gent a
participar. Explica els qui van participar s’ho van passar molt bé.
6. Festa dels Tonis. Aquí es fa un especial agraïment a la família Presseguer, de Taradell, sense
els qual no seria possible aquesta magnifica activitat.
7. Festa de primavera i festa de fi de curs.
8. Trobada amb la Jove orquestra de Catalunya al teatre Atlàntida, al juliol 2015. Es valora
molt positivament
9. Blog de l’AMPA. Després d’un any de posada en marxa, s’espera que cada vegada sigui
més útil per a tothom.
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Objectius de l’AMPA pel curs 2015 - 2016
Pren la paraula l’Antoni Llamas per explicar que es treballarà per consolidar les activitats que
es venen realitzant any rere any, mantenint els valors propis de l’associació:
- Buscar la inclusió social.
- Contribuir a la educació dels alumnes de l’escola.
- Millorar la seva qualitat de vida.
Proposa iniciar una actuació relacionada amb el menjar dels alumnes a l’escola, explicant que
els menús actuals servits per la Cuina de Sant Tomàs, compleixen els requeriments del
departament, en quantitat i qualitat.
A la pregunta d’una mare, s’indica que es tractaria d’apostar per alguna acció més participativa
dels pares, (organitzar jornades de dinar amb pares, fer una comissió de seguiment, etc..) que
ja es concretarà.
Informació del representat de l’Estel a la Junta de Sant Tomàs.
En Ferran Calás, com a representant de l’escola Estel a la Junta explica breument la situació
de les relacions de la entitat vers l’escola. Explica que en l’última assemblea general del passat
juliol, no es van ratificar alguns membres que la Junta proposava, en bona mesura, però no
únicament, per la participació de molts pares i mares de l’Estel. Aquesta situació provocarà
una mediació o negociació en els propers mesos.
Torn obert de paraules
En Joan Codinachs, com a membre de la junta i representant al Consell Escolar, sobre l’anterior
intervenció, explica que ja fa alguns anys que alguns pares i mares, no només de l’escola,
també d’altres serveis, creuen que hi ha determinats aspectes del funcionament de la entitat
que són millorables, si més no, que les coses, a nivells de participació es poden fer d’una altra
manera.
Anima a tothom a fer-se soci de la entitat, tot recordant que aquesta es una associació de
pares, no una fundació ni altre figura jurídica, i que són els pares i mares, que hem de fer-la
nostra, i que en definitiva podem decidir com volem la nostra entitat, de la que l’escola Estel
és un servei més.
Sense mes intervencions, l’assemblea es dona per acabada a les 21:30 pm.
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