
AMPA Vedruna Vall 

Acta de l’ASSEMBLEA de l’AMPA Curs 2015‐2016 
 

Lloc  Sala de Santa Joaquima 
Data  23/11/2015 
Hora inici  21:00h 
Hora finalització  23:00h 

 
 
 
A Terrassa, essent  les 21:00 hores del dia 23 de novembre de 2015 es  reuneixen al Col∙legi 
Vedruna Vall de Terrassa,  l’Associació de Mares  i Pares d’Alumnes, prèviament convocats per 
la Sra. Presidenta, els associats i associades que consten en llista d’assistents a l’”annex a” de 
la  present  acta,  acordant,  per  unanimitat,  constituir‐se  en  JUNTA  ORDINÀRIA,  sota  la 
Presidència de la Senyora BERTA PUIG PALOMA i assistida pel Senyor CARLES TOMEY PARERA 
com a Presidenta i Secretari, respectivament de l’Associació amb el següent,  
 
 
 
 

Ordre del dia 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ANTERIOR. 
2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA. 
3. MEMÒRIA I OBJECTIUS DE LES DIFERENTS COMISSIONS. 
4. APROVACIÓ  SI  S’ESCAU,  DELS  COMPTES  DEL  CURS  2014‐15  I  DEL  PRESSUPOST  PEL 

CURS 2015‐16. 
5. ELECCIÓ DE NOUS MEMBRES DE LA JUNTA I RENOVACIÓ DE CÀRRECS. 
6. INFORME DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA. 
7. SUGGERIMENTS I PREGUNTES. 

 
 
 
 
Oberta  la  sessió per  la Sra. Presidenta,  sense que cap dels presents a  l’Assemblea manifesti 
esmenes o  la  seva  voluntat de  que  les  seves  consideracions  siguin  transcrites  literalment  a 
l’acta que de la present s’aixequi per part del Sr. Secretari, es pren els següents: 
 
 
 

  ACORDS:   
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DESENVOLUPAMENT I ACORDS DE L’ASSEMBLEA 
 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior. 
 
 S’aprova per unanimitat dels presents l’acta de l’Assemblea Ordinària corresponent al 

Curs 2014‐ 2015 de data 25 de novembre de 2014. 
 
 
 

2.  Informe de la Presidència. 
 
Un  any més    seguim  endavant  amb  la  tasca  de  l’AMPA.  És  una  feina  que  ens  omple  de 
satisfaccions, encara que a vegades costi compaginar amb el trasbals del dia a dia.  
Dins de la junta estem contents d’assolir nous reptes i pensar com podem millorar l’escola dels 
nostres fills i filles que és en definitiva el què ens fa moure i ens motiva a seguir treballant. 
Ens agradaria poder arribar a més famílies i n’estem segurs que amb més interès i participació , 
la feina que fem seria més enriquidora. Per tant continuarem explicant el millor possible què 
pretenem i com ho volem fer. 
Tal i com us vam explicar el curs passat mica en mica es va duent a terme el relleu de la junta, 
és natural que les famílies que comencen entrin a la junta i anem plegant els que ja fa anys que 
ens hi arrosseguem. Volia destacar la feina da la família Martínez Zurita Álvarez que han estat 
12 anys a  la  junta portant  l’aeròbic  i sent els secretaris  i que aquest any  ja no són a  la  junta. 
Des d’aquí els hi volia agrair el suport durant tots aquests anys.  
Ha entrat com a secretari el Carles Tomey, que espero que el curs vinent em substitueixi a  la 
presidència i a l’aeròbic l’Anna Grau que ja ha demostrat la seva vàlua organitzant les activitats 
de  pilates  i  hipopressives.    A  tots  gràcies  per  la  implicació.  També  m’agradaria  destacar 
l’empenta del David Magaña donant a  conèixer els gegants de  l’escola  i del Toni García  i  la 
Montse Antolí que varen  fer amb  les seves bones  idees que  la comparsa de carnestoltes  fos 
una realitat  i un èxit. Vull compartir  l’alegria que em van donar  la Conce Algaba  i  l’Eva Nerín 
quan es van fer càrrec de les cartelleres i hi van donar un aire nou. 
Si us començo a enumerar un per un els membres que  formen  la  junta  i a explicar‐vos com 
viuen aquest voluntariat, la il∙lusió i les ganes que hi posen no acabaria, per tant des d’aquí el 
meu agraïment a tots ells i elles per fer les coses tan fàcils i agradables. 
Vull donar  les  gràcies  a  l’escola per  fer que  les  coses més  complicades  es  tornin  senzilles  i  
donar‐nos la confiança per tirar‐ho tot endavant. 
 
   
 

3. TERCER: Memòria i objectius de les diferents comissions.  
 
La  Presidenta  de  l’AMPA  i  els membres  de  la  Junta  com  a  responsables  de  les  diferents 
activitats,  exposen  el  balanç  de  les  activitats  del  curs  2014‐15  així  com  exposen  els  nous 
objectius marcats per a les activitats del nou curs 2015‐16. 
S’incorpora la presentació utilitzada a l’Assemblea per exposar aquest contingut: annex b  
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4. Aprovació si s’escau, dels comptes dels cursos 2014‐15 i del 
pressupost pel curs 2015‐16 

 
En  Carles  Ballbé  explica  als  presents  que  s’ha  posat  en marxa  una  nova  llei  que  obliga  a 
presentar  impost  de  societats  a  les  AMPAs  com  la  nostra  amb  facturacions  superiors  a 
50.000€.  
Per  aquest motiu  ens  explica  s’han  fet diverses  reunions  i  formació per  veure  com  s’ha de 
portar. Ens comenta que s’ha estudiat la possibilitat de crear dues AMPA’s, englobant diversos 
cursos per evitar l’impost així com d’altres opcions. 
Amb tot, per tranquil∙litat de tots i honor a la transparència la Junta va decidir tirar endavant 
amb  la comptabilitat oficial. Aquesta circumstància ens obliga a presentar  llibres,  l’impost,... 
Per aquest motiu ha calgut contractar els  serveis d’una gestoria que  ja ens ho està portant: 
BUSBAC SERVEIS. 
Com que de les activitats econòmiques s’haurà de pagar impost de societats mirarem d’ajustar 
els números al màxim, per tal que l’impacte sigui el mínim possible. 
El Carles ens explica també que hi ha hagut  la necessitat d’assegurar tots els monitors  ja que 
n’hi havia que no era necessari perquè ja estaven assegurats. 
 
Després d’aquests comentaris, el Carles presenta en powerpoint els comptes dels cursos 2014‐
15 i el pressupost pel curs 2015‐16. S’annexa aquest document  a l’acta en l’annex c. 
 
 S’aproven els comptes del curs 2014‐15 i el pressupost pel curs 2015‐16. 

 
 

5. Elecció de nous membres de la junta i renovació de càrrecs. 
 
 El secretari informa als assistents que durant el curs passat els càrrecs sortints han 

estat: 
o Luis Fernando Martínez‐Zurita Lacalle – Secretari. 
o Maria Jesus Álvarez – Membre de la Junta. 
o Laura Marí – Membre de la Junta. 
o Guillem Ramal – Membre de la Junta. 

 
 El secretari presenta als càrrecs entrants: 

o Carles Tomey Parera – Assumeix la secretaria. 
o La família Francesc Casajuana – Elena Padilla com a membres de la Junta. 

 
 S’aprova per unanimitat l’assignació dels càrrecs entrants. 

 
 

6. Informe de la direcció de l’escola. 
 
Per part de la direcció de l’escola es dona les gràcies a l’AMPA en general i a la seva Junta en 
particular per l’entesa i col∙laboració que existeix entre aquestes i l’escola, importants per anar 
de la mà alhora de desenvolupar i estudiar propostes i accions que millorin l’entorn i l’educació 
dels nostres alumnes.   
Posteriorment, es presenten els projectes més novedosos d’aquest nou curs: 
 
 Espais d’aprenentatge. Veure annex d 
 Le Batxibac. Veure annex e 
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7. Suggeriments i preguntes. 
 
 El  Sr.  Josep  Rifà,  en  referència  al  fet  d’haver  de  tributar  per  l’impost  de  societats, 

recomana passar  l’AMPA a una Fundació. Aquesta proposta serà estudiada per part 
de la Junta. 
 

 El Sr. Joaquim Limonero pregunta com esta l’Assegurança d’orfandat? 
o La Berta  i  en  Carles Ballbè  expliquen  que  aquesta  iniciativa  es  va  estudiar  i 

finalment es va descartar principalment pel  fet de  tenir un  cost elevat  (4,5€ 
per alumne) en un moment de crisi. 
 

 El Sr. Jordi Cuadros exposa una queixa en referència al preu i el temps d’entrega de la 
roba escolar. 

o La Berta comenta que aquesta queixa  ja ha estat  recollida per  la  Junta  i que 
fins i tot s’ha exposat al Consell Escolar. 
  

 El Sr. Toni Garcia demana la possibilitat de millorar l’accessibilitat del pati de la Rutlla, 
actualment un accés estret i amb un desnivell amb escales. 

o La direcció de l’escola recull aquesta proposta com a millora a realitzar. 
 

 La  Sra.  Montse  Antolí  demana  la  possibilitat  de  posar  a  la  porta  del  carrer  Sant 
Domènech un cartell de “espai sense fum” per evitar que romanguin fumadors. 

o La direcció de l’escola recull la proposta per implementar‐la. 
 
 

I no havent cap més assumpte a tractar, ni cap més acord a adoptar, s’aixeca  la sessió de  la 

qual es redacta la present que s’aprovarà, si s’escau, a la propera Junta de l’Associació. 

 
 
 
 
 
 
La Presidenta              El Secretari 

 
Berta Puig Paloma            Carles Tomey Parera 
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8. Annexos 
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a. Llista assistents Assemblea 
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b. Balanç activitats 2014‐15 i Objectius activitats 2015‐16 
 
   



BALANÇ ACTIVITATS CURS 2014-2015

OBJECTIUS ACTIVITATS CURS 2015-2016

AMPA ESCOLA VEDRUNA VALL TERRASSA

Novembre 2015



DELEGATS

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• Menys el curs de 2n d'ESO A, totes les classes van tenir com a mínim una família 
delegada.
• El funcionament dels delegats sense cap incidència.
• El 8 de maig es va dur a terme el tradicional sopar entre els membres de la junta, 
direcció i
delegats.
• Realització de reunions periòdiques amb els coordinadors d'infantil per tal d'aclarir 
dubtes e
inquietuds.

• Millora de la fluïdesa del diàleg entre la junta i els delegats.
• Buscar una major implicació dels delegats i/o dels pares de l’escola en diverses 
tasques de
suport: preparació de la diada, socialització,….
• Motivar la tasca dels delegats amb alguna trobada, sortida,...
• Mantenir les reunions trimestrals entre l’escola i els delegats d’infantil



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Aeròbic

Curs 2014-15 Objectius 2015-16

• Hi va haver 41 nenes inscrites i vam 
comptar amb la col·laboració de dues 
monitores.
• Incorporació del Hip-Hop els 
divendres, gratuït per les nenes 
apuntades a l’aeròbic.

• Renovar el nom de l’activitat per tal 
d’adequar-lo al contingut real de 
l’activitat, d’ara endavant l’activitat 
s’anomenarà Jazz-Funky.
• Exhibicions obertes a pares i familiars.
• Estudiar la viabilitat d’un grup de P4 i 
P5 i reprenem el grup d'ESO



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Anglès

Curs 2014-15 Objectius 2015-16

• L'escola FIAC vas ser la responsable 
de realitzar l'activitat per segon any 
consecutiu.
• L'activitat no es va desenvolupar 
correctament per la manca d'entesa 
amb l'Ampa i l'escola.
• Canvis d'horari i de quota durant el 
curs

• Control des de l ´AMPA, gestió 
directe
• Evitar l’augment de quotes durant el 
curs, tancament de grups i accions 
unilaterals .
• Augment de places
• Reducció de preu per l ‘alumnat
• Integració de l’activitat dins dels 
plans d’ensenyament de l´escolà.

• Contractació de: «Twelve Bcn, 
Learning English Comodament».



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
Anglès conversa

Curs 2014-15 Objectius 2015-16

• Distribució de les classes:
• Dilluns: 5è, 6è i 1erd’ESO amb 8 
nens i nenes,
• Dimecres: de 1er i 2on de primària 
amb 5 nens i nenes.
• Grups reduïts que va permetre el 
treball individual.
• Activitats enfocades a fomentar la 
conversa

• Aprenentatge de l’anglès mitjançant 
la conversa, aplicant un mètode lúdic, 
amb jocs,
cançons, comentaris sobre pel·lícules, 
sobre noticies d’actualitat i altres 
recursos
d’aprenentatge.
• Que els nens parlin exclusivament en 
anglès amb el professor i entre ells.
• Adquirir seguretat i fluïdesa en l’ 
idioma.
• Ampliar l’oferta de l’extraescolar a la 
resta de cursos de primària.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Basquet

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• Consolidar un equip amb nens de segon de primària. 
• Problemes amb alguns equips de la lliga escolar, el comportament de l’entrenador o 
bé el dels pares no encertat per a nens tan petits i així ho hem fet saber al Consell 
Esportiu.
• Sortida per anar a veure un partit de l’ACB al pavelló del Nou Congost a Manresa.
• Concurs de triples per classes a les cloendes.
• XXXI torneig de bàsquet convidant altres escoles de la ciutat.

• Consolidar l'equip d'infantil femení.
• Posada en marxa per part del Consell 
Esportiu del Vallès d'una nova manera 
d’incentivar els valors en el joc, l’objectiu dels 
nens i nenes no serà només guanyar els 
partits sinó que també hauran de guanyar en 
valors.
• Treballar l’aprenentatge d’un esport i al 
mateix temps, el valor de l’esforç en equip, el 
respecte pels companys, entrenadors, 
adversaris i arbitres així com a jugar net i a 
acceptar els resultats.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Cant coral

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• Es van inscriure 11 infants, des de 2n fins a 6è de Primària.
• La directora de la Coraleta és l’Anabel Quirós.
• Realització de dos concerts oberts als pares i mares: el de Nadal i el de final de curs.
• Acte conjunt amb el grup de teatre on es va començar amb l’obra de teatre i 
seguidament es
va fer un concert.

• Aquest curs només tenim 3 inscripcions 
a l’activitat. S’ha ofertat fer prova 
gratuïta a la qual hi ha participat 2 
alumnes.
• L’activitat té diferents objectius:
◦ Musical, de preparació dels concerts
◦ Aprendre a escoltar els companys i 
sentir-se partícip i part d’un grup,
• Com cada any, està previst fer un 
concert de Nadal i un de final de curs.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Escacs

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• 9 nens i nens inscrits, des de 2n fins a 6è de Primària. El monitor de l’activitat és alhora
professor de l’escola, Enric Mateu.
• Campionat entre els alumnes inscrits i en va sortir guanyador el Joan Mateu, de 5è.
• Partides obertes on hi poden participar els pares i infants de l’escola que vulguin durant 
les
cloendes.

• L’objectiu principal de l’activitat és 
proporcionar una eina lúdica als nens i 
nenes, que al
mateix temps pugui servir per a la seva 
formació.
• Treballar molt la memòria, el respecte 
als altres, el saber guanyar i saber 
perdre.
• Intentarem fer unes simultànies, 
obertes a tothom que vulgui participar, a 
la jornada de
cloendes.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Preesport

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• Inici de l'activitat d'esport a partir de P3.
• El curs 2014-15 vàrem tenir 16 inscrits, entre P3 i P4. L’activitat es va portar amb tota
normalitat durant tot el curs, coordinat pel Pere Sancerni, i dues monitores.

• Continuar consolidant l’activitat des de P3, tal i que en el curs anterior, com en 
l’actual s’ha
demostrat que els infants de P3 van contents i animats a fer aquesta activitat.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Iniciació esport

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• El curs 2014-15 vàrem tenir 29 inscrits, entre P5 I 1r. L’activitat es va portar amb tota
normalitat durant tot el curs, coordinat pel Pere Sancerni, i dos monitors.

• Continuïtat amb l’activitat, ja que dins d’aquesta els nens/es proven diferents esports 
i quan van a 2n tenen visió objectiva a l’hora de triar un esport.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Ganxet

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• L'activitat la va dur a terme la Germana Montserrat
• Dos grups de nens i nenes d'entre 2n i 6é de primària els dilluns i dimecres.
• Al llarg de l'any els nens i nenes han treballat diferents fils (llaneta, trapillo, fil de cotó)
• Per dades senyalades com Sant Jordi o el dia de la mare realitzen petits obsequis 
(collarets, roses, braçalets, ...) per les mares.
• A final de curs es fa una exposició i una petita demostració de tots els treballs realitzats 
al teatre de l'escola.

• L'activitat de ganxet ja serà el tercer any 
que es durà a terme a l'escola.
• Reorganització dels grups per edats i nivells
• Incorporació d'una monitora nova per tal 
d'ajudar a la Montserrat els dilluns.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Judo

Curs 2014-15

Objectius 2015-16

• L'activitat de judo es realitza a les instal·lacions del club Squash 4 amb dos monitors, el 
Josep Floris i el David de l'esmentat club.
• El nombre d'inscrits per aquest curs ha estat de 16 i un ha causat baixa durant el 
desenvolupament de la mateixa.
• Durant el curs s'han organitzat diferents campionats en altres escoles amb molt bona 
participació dels nostres judokes.

• L’objectiu d’aquest any és poder donar a conèixer el judo a l’escola. Fer-lo fora ens 
dóna més
qualitat però fa que es torni invisible.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Natació

Curs 2014-15 Objectius 2015-16

• L’activitat l’hem fet a la piscina del Petit 
Estel.
• Hem tingut 23 inscrits: 8 de P3, 7 de 
P4, 5 de P5, 2 de 1r d’EP i 1 de 2n d’EP.
• Hem tingut 4 acompanyants durant tot 
el curs i els últims dilluns de cada mes 
hem fet classes obertes per tal de que les 
famílies veiessin els progressos dels 
alumnes.
• A final de curs a part d’una classe 
especial on es van repartir medalles i 
diplomes.
• Dia bany familiar entre pares i nens.

• Aprendre o millorar el seu nivell de 
natació.
• El nostre objectiu es que els nens s’ho 
passin be a la vegada de que perdin la 
por a l’aigua i agafin seguretat i tècnica.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Patinatge

Curs 2014-15 Objectius 2015-16

• Cada curs que passa l’activitat de 
patinatge agafa més força.
• Durant el curs passat es van fer 
entrenaments d’hora i mitja , 2 dies a la 
setmana (dilluns i
divendres).
• Vam participar a la Fase comarcal de 
Patinatge corresponent als Jocs Esportius 
Escolars de
Catalunya 2014-2015, que se celebra al 
Pavelló de La Maurina.
• Es va fer exhibició en grup i competició 
individual. Algunes de les nostres 
patinadores van
fer pòdiums i van tenir molt bona 
qualificació.

• S’ha ampliat l’horari d’entrenament a 2 
hores.
• Hem aconseguit amb acord amb 
l’escola, patinar els dies de pluja al 
pavelló.
• Ens tornarem a presentar als Jocs 
Esportius que se celebren al Pavelló de la 
Maurina.
• Intentarem participar també als de Rubí.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Robòtica

Curs 2014-15 Objectius 2015-16

• El curs 14-15 la temàtica a partir de la 
qual es va organitzar l’activitat va ser la 
gestió de
residus
• Els alumnes es van dividir en dos 
grups:

◦ De 1er a 3er de primària : van 
participar amb els seus treballs a la 
Júnior Lego League
◦ De 4rt de primària a 4rt d'ESO : 
van participar a la First Lego 
League.

• L’alumne aprèn a presentar i defensar 
el seu projecte davant de companys, 
monitors i jurat de
la Lego League entre d’altres

• Proporcional als nens i joves una sòlida 
formació del seu pensament analític, 
reflexiu, crític i
creatiu.
• Estimular, desenvolupar i potenciar les 
seves Intel·ligències, capacitats i 
habilitats.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Teatre

Curs 2014-15 Objectius 2015-16
• Van haver 6 inscripcions i aquest any 
en tenim 10.
• Representació de dues obres de teatre, 
la primera abans de les vacances de 
Nadal i l’altre com
a cloenda del curs.
• La monitora és la Laura Vilalta.

• Enguany també farem dues obres de 
teatre: La primera serà “El patge Xiu Xiu” 
i la segona encara per determinar serà a 
final de curs com a cloenda.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Tennis taula

Objectius 2015-16

• Aquest curs s'ha iniciat amb coordinació amb el Club de Tennis Taula de Terrassa 
aquesta nova activitat.
• Aprendre una nova modalitat esportiva que es practica a la nostra ciutat.
• Puntualment es participarà en algun torneig que es realitzi a Terrassa o entorn.



ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. Cloendes

Curs 2014-15

• Com ja és tradicional, a final de curs es van fer les cloendes de les activitats 
extraescolars.
• Els pares i mares van quedar molt satisfets de la tasca realitzada pels seus fills.
• A tots els participants se'ls va entregar un entrepà i una beguda d'obsequi.
• Els nens i nenes de les activitats esportives van rebre una medalla de premi i la resta 
d'activitats un petit obsequi per la bona feina realitzada durant el curs.



ACTIVITATS FAMILIARS. Carnestoltes

Curs 2014-15

• Participació en la rua del diumenge de 
Carnestoltes
• Animar a pares, mares i alumnes de 
l’escola a fer una activitat conjunta i 
dinàmica.
• Participació de més de 120 persones a la 
Rua.

Objectius 2015-16

• Formació de la Comissió de 
Carnestoltes per desenvolupar les 
diferents tasques.



ACTIVITATS FAMILIARS. Diada

Curs 2014-15

• Incentivar la participació de totes les 
famílies però sobre tot les dels nanos més 
grans que en
les últimes edicions havien deixat de venir.
• Introducció d'activitats on poguessin 
participar els pares.
• La Diada es va allargar tenint activitats 
tant el dissabte 17 com el diumenge 18.
• Dissabte 17: campionats de bàsquet i 
futbol 3x3 per a papes i botifarrada per 
dinar.
• Diumenge 18: programació de la Diada 
més tradicional de cada any: missa, 
inflables, concursos diversos (de 
fotografia, de pastissos, dibuix, escacs i 
futbolí) festa de l'escuma, dinar de 
germanor amb paella i servei de bar, 
sorteig de regals, espectacle i es va 
consolidar ja la xocolatada a mitja tarda.
Varem introduir novetats i actes especials 

Objectius 2015-16
• Que la Diada d’aquest any 
esdevingui una celebració dels 160 
anys de l’escola.
• No deixar de pensar en noves 
activitats i fins i tot nous formats de 
Diada amb l'objectiu
d’incentivar la participació de la 
majoria de les famílies que formen 
part de l'escola.
• Que continuï essent el referent del 
DIA DE TROBADA DE LES FAMILIES 
DE L'ESCOLA.



ACTIVITATS FAMILIARS. Colla gegantera

Curs 2014-15

• El 12 d’abril participem a la trobada de 
gegants d’escola a Tarragona.
• Es recupera el logo d’en Teo i la Quima i 
es fan fulards per vendre. 

Objectius 2015-16
• El dia 18 vàrem participar amb els 
nostres gegants a la cercavila dintre 
de les activitats
relacionades amb Terrassa ciutat 
gegantera 2015.
• Participarem en la trobada de 
gegants d’escola que aquest any 
tindrà lloc a Mataró.



ACTIVITATS PER PARES I MARES. Xerrades

Curs 2014-15

• El 29 de gener la Rosa Jornet de Caper ens va venir a fer la xerrada “ Com podem 
ajudar els
nostres fills a organitzar-se”.
• El 16 de març en Pep Marí, cap del departament de psicologia del Car de Sant Cugat 
ens va
venir a parlar de valors :“Els valors et fan guanyar”.
• El dia 11 de juny l’actor Joan Pera ens va oferir la seva particular visió de “Com ser 
pare de
família nombrosa i actor i no morir en l’intent”.



ACTIVITATS PER PARES I MARES

Curs 2014-15

• Cuina de Nadal per Pilar Cutura.
• Al mes d’octubre es fa el «Mindfulness» a càrrec de l’Anna Rifà.
• A l’octubre es va començar el curs de pilates per mares i pares, cada dimecres fins a 
final de curs hi va haver dos grups. La classes es fan al gimnàs de l’escola i les fa la 
Pilar Gutés.
• El mes de novembre es van fer dos cursos de reanimació cardiopulmonar que van 
tenir una durada de dues tardes.
• A partir del segon trimestre es va fer un curs de gimnàstica hipopressiva a càrrec de 
la Jordina Massaguer



SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES

● Ha estat el 6è any que socialitzem i pensem que cada cop més els alumnes respecten 
el material. 

● El canvi d’entrega en ma enlloc de deixar-ho a les classes, ha estat positiu perquè les 
famílies van tenir temps de folrar els llibres abans de començar el curs. 

● Les famílies que s’hi ha acollit han estat 517.
● Els preus que vàrem cobrar van ser: 60 euros a primària i 77 a ESO. Els alumnes que 

comencen a socialitzar paguen 100 euros a primària i 115 a ESO. A 4t d'SO es cobra 
una fiança de 50 euros que es tornen un cop s’han comprovat els llibres.

● El 2 de juliol a la tarda es va fer un mercat de llibres de 2ª ma de batxillerat, compra 
i venda a 10 euros. És un preu simbòlic i solidari entre famílies. 



PUBLICITAT

• Renovació de les cartelleres d’entrada a l'escola dels carrers Sant Domènec, col·legi i 
del Vall
• Creació d'un format d’agenda mensual.
• Creació d'un nou usuari de correu electrònic per tal de que els delegats i els membres 
de la junta puguin passar les activitats previstes abans del 25 de cada mes.
• Recull amb fotos de cada classe.
• Plafons nous per donar a conèixer la tasca de lAmpa.
• Lona amb el nostre logo per col·locar a diferents actes.



CAMPUS D'ESTIU

S'organitza un campus d'estiu esportiu i de ball pel mes de juliol per tots els nens i 
nenes de l'escola, coordinat pel Pere Sancerni i amb diferents monitors per cadascuna 
de les activitats.

Els campus té molt d'èxit en nombre d'inscrits ja que les activitats són molt variades i 
els nens i nenes s'ho van passar molt bé

El proper estiu pensem repetir l'experiència.



ALTRES

• 18 d’octubre es va fer una festa de benvinguda a les noves famílies per donar-nos a 
conèixer, ho vàrem aprofitar per celebrar la castanyada.
• Col·laboració amb l’escola en les eleccions al Consell Escolar.
• Instal·lació d'un desfibrilador automàtic al pati gran.
• Participació en la trobada d’Ampes de les escoles Vedrunes de Catalunya a Vic
• Un membre de la junta és representant dels pares i mares de primària de les escoles
concertades al Consell Escolar de Terrassa.
• Continuem actualitzant els comtes de Twitter, Facebook i la web de l’AMPA.



OBJECTIUS CURS 2015-2016

• Col·laborar amb l’escola sota el lema: Ser per comunicar, em comunico amb mi 
mateix. M’escolto.
• Ens posarem a disposició de l’escola per tirar endavant els projectes que l’escola ens 
proposi i creiem interessants. Especialment aquest curs que l’escola fa el 160 
aniversari.
• Suport als associats, intentant respondre a les seves necessitats.
• Tornarem a promoure el mercat de llibres de 2ª ma i intentarem millorar el sistema.
• Posar en marxa els camins escolars.
• Donar més sentit a la festa de benvinguda
• Consolidar el grup de geganters
• Posar en marxa un sistema d’emmagatzematge de documentació de l’associació en 
suport digital.
• Posar una tercera pista de bàsquet a baix al poliesportiu.
• Fer escola promovent activitats adreçades al pares, principalment activitats que 
puguin engrescar als PAPES.
• Continuar col·laborant amb la Marató de TV3 amb la totalitat dels guanys de la loteria 
de Nadal.
• Donar compliment a la nova llei on és necessari presentar l’impost de societats a les
AMPAs.



GRÀCIES



AMPA Vedruna Vall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Informe de tresoreria 
 
   



INFORME DE INFORME DE 
TRESORERIAR R R



PRESSUPOST CURS 
14/1514/15

CURS CURS 
2.014/2.0152.014/2.015



PRESSUPOST CURS 
14/15

ACTIVITATS AMB QUOTA DE PAGAMENT

14/15

ACTIVITATS AMB QUOTA DE PAGAMENT

CONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORT

Rebuts activitats 60.000,00 60.000,00
S   i               Sous monitors 47.500,00              12.500,00
Material Ordinàri 1.200,00 11.300,00
Material Extraordinari 3.000,00 8.300,003 , 3 ,
Varis 3.500,00               4.800,00
Activitat Externa 10.000,00 ‐5.200,00

TOTAL CURS 2014/15 60.000,00 ‐65.200,00 ‐5.200,00



PRESSUPOST CURS 
14/15

ACTIVITATS SENSE QUOTA DE PAGAMENT

14/15

ACTIVITATS SENSE QUOTA DE PAGAMENT

CONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORT

Quota AMPA                             17.500,00 17.500,00
Loteria 500,00 18.000,00Loteria 500,00 18.000,00
Varis                     3.900,00 14.100,00
Diada Familiar / J.Esportives 6.000,00                8.100,00
Recull 2 000 00         6 100 00Recull 2.000,00         6.100,00
Pedagogia Familiar 1.000,00 5.100,00
Gestoria                                                                           1.000,00 4.100,00
Socialització 4 000 00                   100 00 Socialització 4.000,00                   100,00 

TOTAL CURS 2014/15 18.000,00 17.900,00 100,00



PRESSUPOST CURS 
14/15

RESUM CURS 2014/2015

14/15

RESUM CURS 2014/2015

CONCEPTE             BENEFICI     DÈFICIT    RTAT.GLOBAL

Activitats amb quota                    ‐5.200,00

Resta d’Activitats 100,00                 ‐5.100,00

TOTAL CURS 2014/15 ‐5 100 00TOTAL CURS 2014/15 ‐5.100,00



REALITAT 
ECONÒMICA CURS 

14/15

CURS CURS 
2.014/2.0152.014/2.015



REALITAT 
ECONÒMICA CURS 

ACTIVITATS AMB QUOTA DE PAGAMENT

14/15

ACTIVITATS AMB QUOTA DE PAGAMENT

CONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORTCONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORT

Rebuts activitats 69.055,72              69.055,72Rebuts activitats 69.055,72              69.055,72
Sous monitors 50.936,51 18.119,21
Material 5.706,23   12.412,98
Varis 4 02 3 10 63Varis 4.702,35 7.710,63
Activitat Externa 9.733,00 ‐2.022,37

TOTAL CURS 2014/15 69.055,72 71.078,09 ‐ 2.022,37



REALITAT 
ECONÒMICA CURS 

ACTIVITATS SENSE QUOTA DE PAGAMENT

14/15

ACTIVITATS SENSE QUOTA DE PAGAMENT

CONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORT

Quota AMPA                              17.758,87 17.758,87
Loteria 1.009,80 18.768,679, 7 , 7
Varis                     4.123,29 14.645,38
Diada Familiar / J.Esportives 8.163,32                  6.482,06
Recull/triptics   2.806,61 3.675,45p 3 75 45
Culturals / Pedagogia 3.245,89                     429,56
Gestoria 1.135,94      706,38
Socialització 2.752,69 2.046,31

TOTAL CURS 2014/15 21.521,36 18.339,11 3.182,25



REALITAT 
ECONÒMICA CURS 

/ 5

14/15

RESUM CURS 2014/2015

CONCEPTE             BENEFICI     DÈFICIT    RTAT.GLOBAL

Activitats amb quota                   ‐2.022,37

Resta d’Activitats 2.046,31

TOTAL CURS 2014/15 23,94



PRESSUPOST CURS 
15/1615/16

CURS CURS 
2.015/2.0162.015/2.016



PRESSUPOST CURS 
15/16

PRINCIPALS CANVIS NOVA LLEI

15/16

PRINCIPALS CANVIS NOVA LLEI

‐Diferenciació Activitat Econòmica – Activitat no Econòmica

‐ Generació pagament Impost Societats a compte en cas de resultat positiu

d f‐ Necessitat de formació / assistència reunions per no incórrer en errors

‐ Comptabilitat professional



PRESSUPOST CURS 
15/16

ACTIVITAT ECONÒMICA

15/16

ACTIVITAT ECONÒMICA
CONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORT

Rebuts activitats 72.000,00 72.000,00
Sous monitors 65.000,00               7.000,00
Material Ordinàri 3.000,00 4.000,00
Material Extraordinàri 5.000,00              ‐1.000,00
V i              Varis 3.500,00             ‐4.500,00
Activitat Externa 11.000,00 ‐ 15.500,00
Socialització 1.000,00 ‐ 16.500,005
Loteria 1.000,00
TOTAL CURS 2015/16 73.000,00 88.500,00 ‐15.500,00



PRESSUPOST CURS 
15/16

ACTIVITAT NO ECONÒMICA

15/16

ACTIVITAT NO ECONÒMICA

CONCEPTE      COBRAMENT     PAGAMENT     IMPORT

Quota AMPA                             17.500,00 17.500,00
Varis                     3.900,00 13.600,00Varis                     3.900,00 13.600,00
Diada Familiar / J.Esportives 8.200,00                5.400,00
Recull 3.000,00          2.400,00
Pedagogia Familiar 1 000 00 1 400 00Pedagogia Familiar 1.000,00 1.400,00
Gestoria                                                                           1.000,00 400,00

TOTAL CURS 2015/16 17.500,00 ‐17.100,00 400,00



PRESSUPOST CURS 
15/16

RESUM CURS 2015/2016

15/16

RESUM CURS 2015/2016

CONCEPTE             BENEFICI     DÈFICIT    RTAT.GLOBAL

Activitats econòmiques  ‐15.500,00

Activitats no econòmique         400,00                         

TOTAL CURS 2015/16 ‐ 15.100,00



INFORME 
TRESORERIATRESORERIA

ÀGRÀCIES!GRÀCIES!



AMPA Vedruna Vall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Espais d’aprenentatge. 
 
   



ESPAIS ESPAIS 
D’APRENENTATGED APRENENTATGE

Ed  InfantilEd. Infantil
Curs 15-16



ESPAIS D’APRENENTATGEESPAIS D’APRENENTATGE
• RESPONSABLES:• RESPONSABLES:

• ARTISTES:  Maria Amat• ARTISTES:  Maria Amat
• MUSIQUETES:  Marta Garriga
• HORT:  Jordi Benet
• MÓN IMAGINARI:  Pepi Salmerón
• CONSTRUÏM:  Maria Colomer
• FER I DESFER:  Berta Tremoleda
• PENSAR I RAONAR:  Neus Freixas
• HI HAVIA UNA VEGADA :  Raimunda Zaguirre• HI HAVIA UNA VEGADA…:  Raimunda Zaguirre
• LA CASETA:  Montse Arroyo
• DITETS:  Lis Ortiz



ESPAIS D’APRENENTATGEESPAIS D’APRENENTATGE
OBJECTIUS GENERALS• OBJECTIUS GENERALS:
Partir de l’experimentació, investigació i creativitat 

de cada nen i nenade cada nen i nena.
Reforçar els continguts apresos a l’aula.
Respectar el ritme de treball i aprenentatge de Respectar el ritme de treball i aprenentatge de 

cada alumne.
Potenciar el treball d’equip  l’aprenentatge Potenciar el treball d equip, l aprenentatge 

cooperatiu i  la relació entre ells.



• OBJECTIUS ESPECÍFICS:
Af i l’ t i d l i f tAfavorir l’autonomia dels infants.
Prendre consciència de l’espai i del temps.

A d itj t l jAprendre mitjançant el joc.
Conèixer diferents materials i tècniques

àFomentar els hàbits d’ordre i l’actitud positiva
Desenvolupar la creativitat.
Afavorir l’atenció a la diversitat i el respecte 

maduratiu de cada infant.



ARTISTES



S Q SMUSIQUETES



L’HORTL’HORT



Ó  GMÓN IMAGINARI



CO S ÏCONSTRUÏM



  SFER I DESFER



S   OPENSAR I RAONAR



   GHI HAVIA UNA VEGADA…



 C S  LA CASETA 



S DITETS 



éPares! Ens ho estem passant molt bé!
Observem, experimentem, compartim, Observem, experimentem, compartim, 

fem equip, tenim amics nous… 
Estem contents!!!Estem contents!!!



GRÀCIES PER LA VOSTRA  ASSISTÈNCIA!



AMPA Vedruna Vall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Le Batxibac. 
 
 
 



LE BATLE BAT
ESCOLA

TXIBACTXIBAC
A VEDRUNA VALL TERRASSA



Q è é  l B t ib ?Què és el Batxibac?
• Estudis de llengua francesa qu

Le baccalauréat (français) 

• Un diploma binacional p

• 84% d'aprovats el 2012 i un 97

• 2015: 1500 llicenciats• 2015: 1500 llicenciats

• S'espera que el 2016 hi hagi 3

  
ue permeten una doble titulació

+ el batxillerat (espagnol)

7% el 2014. 

000 llicenciats



L  B t ib  Le Batxibac, pourqu

 Permet l'accés a les un
catalanes catalanes 

 Mateixos drets que elsMateixos drets que els
• Els preus de les univers

iblassequibles
• Accés a les beques i ajuq j

(allotjament) 

i? oi? 

niversitat franceses i 

s estudiants francesos: s estudiants francesos: 
sitats franceses són més 

udes de l'Estat francès 



■ Obtenció del nivell B2 
batxibac és garantia dbatxibac és garantia d
francès.  

■ És una riquesa pel vos

Vi tg   F  ■ Viatge a França 

 de francès: tenir el 
'un nivell sòlid de un nivell sòlid de 

stre futur CV. 



Com s'estructura? Com s estructura? 
Les assignatures de Batxille

òperò...

 Francès en comptes d'angp g

 Optatives: Histoire de Fran
d'Espagne (2h) i Littératurd Espagne (2h) i Littératur
française (2h)

 Tutoria en francès (1 h)

 Treball de recerca (1h)Treball de recerca (1h)

rat 

glès (3h)g ( )

nce et 
re re 



Com s'avalua? Com s avalua? 
■ Prova externa en franc

■ Obligatòria per obtenir

■ 2 proves: història (esc
escrita) escrita) 

Qualificac

Nota de BTX*0,7 + N

cès

r el Baccalauréat i el B2. 

rita) i literatura (oral i 

ció final =

ota prova externa*0,3



Accés a la universitaAccés a la universita

Com a alumnes de batx■ Com a alumnes de batx
de batxillerat, la fase ge
desitgen incrementar la
fase específica de les Pp

■ Com a alumnes de Bacc
B  i  l  PAU  Si dBac i sense les PAU. Si d
nota també poden fer la
PAU. 

atat

xillerat  amb la nota final xillerat, amb la nota final 
eneral de les PAU. Si 
a nota també poden fer la 
PAU. 

calauréat, amb la nota de 
d itg  i t  l  desitgen incrementar la 
a fase específica de les 



■ L’alumne/a batxibac c■ L alumne/a batxibac c
la universitat a finals d

■ Permet organitzar-se u
personalitzada, en funp ,
necessiti per als estud

coneix la nota d’accés a coneix la nota d acces a 
de maig.

una selectivitat 
ncio ́ de la nota que q
dis posteriors escollits.





Preguntes: sussifreixa@vedrunavall.cat 


