3.

Estat de Comptes.
El tresorer, Ferran Calás, explica detalladament l’estat de comptes de l’AMPA fins el dia d’avui, les xifres
es mostren en pantalla, amb algun problema en tres diapositives que han sortit malament. Destaca el
dèficit que han tingut la majoria d’activitats de l’AMPA, especialment els casals. Un dèficit que a dia d’avui
és de 11626,32 €, si bé estem pendents de rebre una part d’una subvenció de l’Ajuntament de Vic i una
altra del Consell Comarcal d’Osona, per valor les dues d’uns 5000 € i una tercera de Casa Espina. Per
resoldre aquests dèficits en el futur es proposen ajustar les quotes de les activitats als preus reals
d’aquestes, utilitzar també voluntaris en les activitats i continuar demanant ajudes i subvencions. També
s’ha detectat una desproporció en la forma de calcular les nòmines i els dies de vacances que fa la gestoria
de Sant Tomàs.

4.

Memòria d’activitats de l’AMPA.

1
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Estel us convoca a
l’Assemblea General Ordinària anual que tindrà lloc de forma virtual (en línia) el dijous
dia 12 de novembre de 2020 a les 20:30 hores.

Per accedir a l’Assemblea entreu a la pàgina web de l’AMPA www.ampaestel.cat
on trobareu l’enllaç de Zoom per fer la reunió en línia.

Extraescolars. Rosa M. Villegas explica les activitats extraescolars de tipus terapèutic següents:
Rehabilitació aquàtica a Manlleu (conjuntament amb l’ADFO) i Musicoteràpia.
Grups de lleure. Antoni Llamas explica els grups de lleure de cap de setmana a partir d’una projecció
musicada de fotografies de les activitats que han desenvolupat. És el tercer any que es realitzen i en destaca
la realització d’unes minicolònies de cap de setmana al Molí de la Riera de Sant Pere de Torelló.
Casals. També s’ha fet casals de Setembre, Nadal, un d’especial el mes de Març, Setmana Santa i estiu,
aquest últim organitzat per l’ajuntament de Vic.
Colònies. Del 27 al 31 d’agost, amb una durada de 5 dies. És el vuitè any consecutiu que es realitzen a Sant
Antoni de Calonge. Hi participen 18 alumnes i 12 monitors.
Inauguració curs escolar. La coral de l’Estel participa el 17 d’octubre de 2018 en la inauguració del curs
escolar de Vic en un acte a la Sala de la Columna a l’Ajuntament de Vic.
Festes. Es va fer la Festa de Nadal a l’escola el 15 de desembre, amb una batuda de mongetes del ganxet i
un concert, per última vegada, de la nostra coral “Oh happy Estel” és cinquè any consecutiu, per primera
vegada assisteix el carter reial en el marc de la festa.
El 17 de febrer es va participar en el passant dels Tonis a Vic, es tornava a Vic després que l’any passat
s’havia anat a Calldetenes. Després de la festa es va fer un dinar.
El 15 de juny hi va haver la festa de final de curs a l’Estel, amb música en directe amb una batucada,
actuació de grup musical de joves, amb participació musical d’alumnes de l’Estel, sopar i postres del món
(Europa, Àsia, Àfrica i Amèrica).
Xerrada. Realitzada el 18 de març a l’Estel per part d’Eduardo Brignani, psicòleg, amb gran afluència de
públic, va ser l’acte més rellevant de la 12 Escola de Pares i Mares de Vic.
Web. Es comenta que al blog de l’AMPA hi ha reflectida l’activitat de l’AMPA. El nombre de subscrits és de
41, lleugerament superior al curs passat.

]

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.
5.

ACTA DE L’ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESTEL
CURS 2019-2020

Escola Pública. El representant de Sant Tomàs, Joan Codinachs, demana al representant de l’AMPA al
Consell Escolar que informi sobre els tràmits que han començat per convertir l’Estel en un centre públic.
En Ferran Calás explica les reunions que van començar aquest estiu i que sembla que hi ha voluntat tant
per part de l’entitat, com per part dels professionals del centre de fer el pas. A nivell de famílies aquest era
una aspecte que s’havia valorat anteriorment i es planteja de demanar quins canvis pot suposar i es mostra
gran interès per conèixer el funcionament de centres d’educació especial públics. Entre aquests aspectes
s’assenyala menjador, sisena hora, transport, quotes, etc.

L’Assemblea General Ordinària de l’AMPA de l’Estel té lloc a la mateixa escola el dijous dia 21 de novembre de 2019.
Comença a les 21:36 hores del vespre, amb una assistència de 12 persones. La presidenta, Montse Pallarès, dona
la benvinguda a tothom i comença l’assemblea que es desenvolupa seguint una presentació en power point.
1.

Aprovació de l’acta de la assemblea del curs 2018-2019.
S’aprova per unanimitat l’acta de l’assemblea anterior, del 7 de novembre de 2018. 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.
Per aquest curs s’han renovat dos càrrecs de la Junta Directiva, es nomena com a vicepresidenta a Rosa M.
Villegas i com a tresorer a Ferran Calás. S’incorporen dos nous vocals, Francesc Solà i Romy Rossich.
Aquest curs són baixa en la Junta de l’AMPA respecte el curs anterior: Joan Codinachs (vicepresident),
Montse Suñer, Manoli Guerrero, Marc Rabionet (tresorer) i Toni Llussà (aquest últim continua però
col·laborant en la web de l’AMPA).
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.

Informació del representat de l’Estel a la Junta de Sant Tomàs.

Canvi de Representant. En Joan Codinachs, explica la dinàmica de funcionament de la Junta de l’entitat de
Sant Tomàs. Diu que en deixar la seva filla l’Estel i, davant les pressions de la presidència de l’entitat, han
acordat que en la propera assemblea del mes de juny deixarà el seu càrrec. És per això que caldrà elegir
un nou representant del centre. Es comenta que encara que l’escola passi a ser pública, els estatuts de
l’entitat preveuen que quan es deixa d’oferir un servei, les famílies continuaran mantenint un representant
a la junta.
6.

Torn obert de paraules
No es demana cap paraula.

Sense cap més intervenció, es dona per acabada l’assemblea a les 22:45 hores.

Vic, a 21 de novembre de 2019

