Assemblea AMPA Estel

Curs Escolar 2018-2019

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Estel us convoca a
l’Assemblea General Ordinària anual que tindrà lloc a la mateixa Escola Estel el dimecres
dia 7 de novembre de 2018 a les 21:30 hores

]

Us copiem a continuació l’acta de l’assemblea del curs passat, amb la finalitat que la pugueu
llegir amb antelació, i així agilitzar el tràmit de la seva aprovació el dia de l’assemblea.
ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESTEL
CURS 2017-2018

L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Estel té lloc a la mateixa escola el dijous dia 26 d’octubre de 2017,
comença a les 21:50 hores del vespre, amb una assistència de 21 persones. El president, Antoni Llamas, dóna la
benvinguda a tothom. L’assemblea es desenvolupa amb el suport d’una presentació en power point.
1.

Aprovació de l’acta de la assemblea del curs 2016-2017.
S’aprova per aclamació l’acta de l’assemblea anterior, del dia 20 d’octubre de 2016, corresponent al curs anterior.
L’acta ha estat disponible prèviament a la pàgina web de l’AMPA i s’ha enviat conjuntament amb la convocatòria.

2.

Renovació membres de la Junta.
El president, Antoni Llamas, exposa els canvis que hi ha a la junta de l’AMPA. Aquest curs són baixa els vocals Sunsi
Bagaria i David Muntal, la primera perquè el seu fill Marc ja ha acabat l’escolarització a l’Estel i el segon per motius
professionals, deixa la junta però continuarà col·laborant amb l’AMPA. Són alta a la junta la Rosa M. Villegas i la
Debora Ramírez Pensado, les dues són mares noves a l’Estel aquest curs. El president exposa que ja ha acabat el
seu mandat i amb ell la junta que presideix. Estatutàriament els càrrecs són per dos anys. Manifesta la seva voluntat
de deixar la presidència i demana si i ha algú disposat a entomar-la. En no haver-hi ningú, Antoni Llamas diu que
continuarà un any més al càrrec, però deixa clar que no ho prolongarà més. En la propera reunió de l’AMPA és
decidiran com queden els càrrecs per aquest curs i les comissions de treball.

3.

Estat de Comptes.
El tresorer, Marc Rabionet, explica detalladament l’estat de comptes de l’AMPA fins el dia d’avui, les xifres es
mostren en pantalla. S’aclareixen alguns dubtes sobre algunes partides que demanen els assistents. Finalment es
tanquen els comptes amb un superàvit de 5.314,64 €

4.

Memòria d’activitats de l’AMPA.
El secretari, Josep Casanovas, fa un repàs de la memòria d’activitats organitzades durant el curs, utilitza imatges
d’aquestes activitats projectades a la pantalla.

Extraescolars. S’han fet les activitats extraescolars de tipus terapèutic següents: Rehabilitació aquàtica a Manlleu
(conjuntament amb l’ADFO), equinoteràpia (amb Equinatura Osona), al mas el Colomer a les Masies de Voltregà. El
curs passat es va fer música en comptes de musicoteràpia, perquè no es va trobar una monitora per fer teràpia.
Activitat que va dirigir Ariadna Abecasis. Extraescolars de lleure i esport, conjuntament amb el CAR de Sant Tomàs,
només s’ha fet tennis.
Grups de lleure. El curs passat s’ha posat en marxa amb èxit uns grups de lleure els caps de setmana per infants
i joves de l’Estel. Es planteja les dificultats per trobar monitoratge pel curs que ara comença i si hi ha d’haver un
canvi de model. També s’explica que s’ha aconseguit finançament per part de la Fundació Girbau, Elausa i per part
de treballadors de Colomer-Rifà, que faran més assequible la quota mensual.
Transport escolar. El curs passat vam canviar d’empresa concessionària. L’AMPA va fer una enquesta de satisfacció
del servei, que va estar molt participada i va manifestar una satisfacció general, només amb alguna queixa en una
línia pel tema de l’acompanyant i per la gran dimensió dels vehicles.
Menjador. El curs passat l’AMPA també va visitar dues vegades el menjador de l’escola, per fer una valoració del
servei. Es van fer dos informes mostrant la qualitat d’aquest servei.
Casals. S’han fet casals de setembre, Nadal, Setmana Santa i estiu, aquest últim organitzat per l’ajuntament de Vic.
Colònies. Del 28 d’agost al 2 de setembre, durant 6 dies per primera vegada, vam organitzar les colònies d’estiu a
Sant Antoni de Calonge. Es valora molt positivament, tot i que les monitores van manifestar un cert cansament per
la llargada de les colònies.
Festes. El 17 de febrer es va participar en el passant dels Tonis a Calldetenes per primera vegada, ja que no n’hi va
haver a Vic. Es va fer la Festa de Nadal a l’escola el 16 de desembre, amb una batuda de mongetes del ganxet i un
concert de la nostra coral “Oh happy Estel” per tercer any consecutiu. El 17 de juny hi va haver la festa de final de
curs a l’escola, en la qual també vam celebrar els 10 anys de l’Estel a Vic, en l’edifici actual. Va ser una festa molt
participada, amb l’Esbart Sant Genís de Taredell, els músics Ariana Abecasis i Pelut i Pelat. Per la festa de fi de curs
i dels 50 anys de l’Estel d’enguany es proposa per majoria fer-la el 17 de juny i amb un dinar.
Xerrades. Dins del marc de la 10a Escola de Pares i Mares de les AMPAs de Vic, el dia 21 de març, vam organitzar la
xerrada “Avançar cap a una escola per a tots” a càrrec de Josep Font. És lamenta l’escassa participació de les famílies
i s’apunta de fer un replantejament.
Escola Oberta. D’acord amb la direcció del centre i Sant Tomàs, l’AMPA va obrir l’Estel els dies 29 i 30 de setembre,
abans de la jornada electoral de l’1 d’octubre. El 29 hi havia assaig de la coral i el 30 es va fer un dinar. Membres de
l’AMPA van ser aquests dos dies acollint a la molta gent que es va acostar a l’Estel. Els veïns del centre van organitzar
nombroses activitats xocolatada, música, tallers,....
Web. Es comenta que al blog de l’AMPA hi ha reflectida l’activitat de l’AMPA. Es repassa l’històric mensual de la
seva utilització, mostrant que ha augmentat respecte l’any passat i els efectes dels robots. Hi ha 38 subscrits al blog
que reben la informació més directament.
5.

Objectius de l’AMPA pel curs 2017 - 2018
Es plantegen els objectius següents de cara aquest curs: 1. Participació en el 50è aniversari de l’Escola Estel. 2.
Consolidació de les activitats extraescolars i organització de casals i colònies. Renovació convenis Equinatura i ADFO.
3. Consolidació de l’activitat de lleure en caps de setmana. Estudi de canvi de model. 4. Continuïtat en la participació
en el consell escolar municipal. 5. Obtenció de la signatura digital de l’AMPA. 8. Estat de comptes. Preparació
pressupost per l’exercici vinent. 9. Elecció representant de l’Estel a Sant Tomàs.

6.

Informació del representat de l’Estel a la Junta de Sant Tomàs.
El representant de l’Estel a Sant Tomàs, Ferran Calás, explica que aquest curs ja farà 6 anys que forma part de la
junta de l’associació i, ara també, del patronat de la fundació. Manifesta que no vol continuar al càrrec, que s’haurà
d’elegir en la propera assemblea de Sant Tomàs i que a partir de la reforma d’estatuts el càrrec serà per 4 anys.
S’acorda de reunir-se més endavant per tractar aquesta qüestió i proposar qui es presenta.

7.

Torn obert de paraules
Ningú intervé en aquest punt de l’ordre del dia. Sense cap més intervenció, es dóna per acabada l’assemblea a les
22:40 hores. Els reunits continuen a la sala fent un taller de l’aplicació ClickEdu, a càrrec de Toni Llussà.
Vic, a 26 d’octubre de 2017

