Assemblea AMPA Estel

Curs Escolar 2019-2020

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 dijous dia
21 de novembre de 2019 a les 20:30 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 2018-2019

L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Estel té lloc a la mateixa escola el 7 de novembre de 2018, comença
a les 21:35 hores del vespre, amb una assistència de 20 persones. El president, Antoni Llamas, dona la benvinguda
a tothom i recorda el pare Joan Tió, traspassat recentment. L’assemblea compta el suport d’un power point.
1. Aprovació de l’acta de la assemblea del curs 2017-2018.
aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, del 26 d’octubre de 2017. 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.
S’elegeix una nova Junta directiva, amb la renovació del càrrec de president i la incorporació de 3 nous vocals. La
Junta queda constituïda de la següent manera: Montse Pallarès (presidenta), Joan Codinachs (vicepresident), Josep
Casanovas (secretari), Marc Rabionet (tresorer) i com a vocals Ferran Calás, Sònia Camacho (nova incorporació),
Marc Crosas (nova incorporació), Manoli Guerrero, Maribel Jorna (nova incorporació), Antoni Llamas, Toni Llusà,
Josep Preseguer, Montse Suñer i Rosa M. Villegas. Són baixa de la Junta respecte el curs anterior els vocals Josep
Prat i la Débora Ramírez. A continuació s’expliquen les comissions de treball de la Junta. També les representacions
de l’AMPA als òrgans següents: Ferran Calás, representant de l’AMPA al Consell Escolar; Joan Codinachs,
representant dels pares i mares a la Junta de Sant Tomàs (titular del centre); i Montse Pallarès, representant a la
coordinació de les AMPA de Vic.
3. Modificació dels Estatuts
S’aprova la proposta de modificar els Estatuts de l’AMPA per tal d’incorporar la figura de soci adherit, per tal
d’incorporar a participants de les activitats de l’AMPA que no siguin alumnes de l’Estel. Es procedirà a la modificació
dels Estatuts en el moment que se’n faci una renovació més àmplia.
4. 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. Destaca el dèficit que han tingut la majoria d’activitats de l’AMPA i que el Consell Comarcal

d’Osona no ha fet el traspàs de l’ajut corresponent a les colònies dels dos darrers cursos. El Saldo a dia d’ahir era
de 1392,13 €, i encara hi ha algunes factures pendents. Davant les dificultats pressupostàries, l’assemblea aprova
d’apujar les quotes de l’AMPA, passant de dues quotes anuals de 20 € a dues de 25 €. Una quota que feia molts
anys que no variava.
5. 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) i Musicoteràpia. Hi va haver falta de voluntaris per la piscina, cosa que va impedir de
realitzar alguns dies l’activitat dels dimecres, la del dimarts no ha tingut problemes de voluntaris. La Mercè Redorta
es va fer càrrec amb molt d’èxit de la musicoteràpia.
Grups de lleure. S’han realitzat activitats de cap de setmana per segon any, amb la participació de 19 alumnes. A
més de les quotes s’ha comptat amb l’ajuda de econòmica de la Fundació Girbau, Elausa i per part de treballadors
de Colomer-Rifà, que faran més assequible la quota mensual.
Casals. També s’ha fet casals de setembre, Nadal, Setmana Santa i estiu, aquest últim organitzat per l’ajuntament
de Vic.
Colònies. Del 28 d’agost al 1 de setembre, durant 5 dies, és redueix un dia respecte el curs anterior. És el setè anys
consecutiu que es realitzen a Sant Antoni de Calonge. Hi participen 16 alumnes.
Festes. 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 quart any consecutiu. El 11 de febrer es va participar en el passant dels Tonis
a Calldetenes. El 17 de juny hi va haver la festa de final de curs, en la qual també vam celebrar els 50 anys de l’Estel
a Vic, hi va haver una caminada, visita al monestir de Sant Tomàs, dinar, música i reconeixement als alumenes que
deixen el centre.
Llibre. En motiu dels 50 anys de l’Escola, hem col·laborat en poder publicar el llibre Jamalí i el Colors, amb text
d’Anna Martínez i dibuixos de Givet Ramon. Presentat el 19 d’abril.
Gimcana. En el marc de la 11a Escola de Pares i Mares de Vic, la nostra AMPA va ser la principal impulsora d’una
gimcana sobre les emocions el dia 6 de maig, que no es va poder realitzar per la forta pluja. Després d’anys
organitzant xerrades es va optar per una nova activitat.
Xerrada. Realitzada el 30 de maig sobre aspectes fiscals com la modificació de la capacitat d’obrar, a càrrec dels
advocats Imma Aliberch i Antoni Molas, amb èxit de participació de les famílies.
Web. Es comenta que al blog de l’AMPA hi ha reflectida l’activitat de l’AMPA. Aquest curs s’han posat mesures de
seguretat, per evitar els bots (robots) que accedeixen a l’espai web. El nombre de subscrits es manté en 38 com el
curs passat.
6. Objectius de l’AMPA pel curs 2018 - 2019
La nova presidenta, Montse Pallarès, adreça unes paraules i es proposa com a objectius continuar en la línia
d’activitats de l’AMPA. Treballar per equilibrar el pressupost, continuar amb la loteria de Nadal i buscar activitats
extraordinàries per finançar-nos de tipus com el teatre o la música. També es planteja com a objectiu estudiar les
possibilitats de convertir l’Estel en un centre de titularitat pública. Demana als participants que s’obre a recollir les
propostes que ens facin arribar.
7. Informació del representat de l’Estel a la Junta de Sant Tomàs.
El representant de l’Estel a Sant Tomàs, Joan Codinachs, explica que s’ha incorporat a la Junta recentment després
de la seva elecció el juny passat i encara estan començant, es mostra obert a canalitzar les demandes que li arribin
i és compromet a intentar millorar tot el que sigui possible en benefici dels nostres fills i filles.
8. Torn obert de paraules
La mare Dolors Comerma, nova a l’Estel aquest curs, argumenta la importància de la música i proposa de portar
alumnes de l’Escola de Música de Vic a tocar a l’Escola per fer participar els alumnes del centre de la música.
Sense cap més intervenció, es dóna per acabada l’assemblea a les 22:40 hores. No es realitza el taller sobre com
posar motor a cadires de rodes previst continuació.
Vic, a 7 de novembre de 2018

