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

Lloc Sala de Santa Joaquima 
Data 22/11/2016 
Hora inici 21:30h 
Hora finalització 00:00h 

 
 
 
A l’escola Vedruna Vall de Terrassa essent les 21:30 hores del dia 22 de novembre de 2016 es 
reuneixen l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, prèviament convocats per la secretària 
Elena Padilla a instància del Sr President Carles Tomey, els associats i associades que consten 
en la llista d’assistents a l’ ”annex a” de la present acta, acordant, per unanimitat, constituir-se 
en JUNTA ORDINÀRIA. 
 

Ordre del dia 
 

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINÀRIA DEL CURS 
ANTERIOR. 

2. INFORME DE LA PRESIDÈNCIA. 
3. ELECCIÓ DE NOUS MEMBRES DE LA JUNTA I RENOVACIÓ DE CÀRRECS 
4. MEMÒRIA I OBJECTIUS DE LES DIFERENTS ACTIVITATS. 
5. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DELS COMPTES DEL CURS 2015-16 I DEL PRESSUPOST PEL 

CURS 2016-17. 
6. APROVACIÓ SI S’ESCAU DELS NOUS ESTATUTS DE SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES. 
7. INFORME DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA. 
8. SUGGERIMENTS I PREGUNTES. 

 
 
 
Oberta la sessió pel Sr. President, sense que cap dels presents a l’Assemblea manifesti 
esmenes a que les seves consideracions siguin transcrites a l’acta.  La present s’aixeca per part 
de la Sra. Secretària i es prenen els següents acords: 
 
 
 

 ACORDS: 

 

1. 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 2015- 2016 de data 23 de novembre de 2015. 
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2.  Informe de la Presidència. 
 

a) Carles Tomey, en qualitat de president, insisteix en el concepte de FER ESCOLA amb 
l’objectiu comú de fer persones als nostres fills. 
Aquest és el seu objectiu principal en agafar la Presidència i al qual dedicarà grans 
esforços. 
 

b) El President vol agraïr a tots els associats que no són de l’AMPA la seva presència , a 
l’Escola per sumar sempre i fer que tot sigui possible, a la Junta i especialment a la 
Berta per la seva entrega al llarg dels anys de Presidència i encara ara col·laborant en 
el traspàs de tasques. 
 
 

3. Elecció de nous membres i renovació de càrrecs de la Junta  
 
Es presenten els nous membres de l’AMPA i s’acomiada i agraeix a qui ha deixat la Junta el curs 
passat.  
En aquest sentit s’informa del canvi de Presidència: surt del càrrec la Sra. Berta Puig i entra el 
Sr. Carles Tomey,  agraint a la Presidenta sortint la gestió realitzada. 
 
En paral·lel s’informa dels canvis de càrrecs interns dins la Junta, els quals es poden veure a la 
pàgina 5 de l’ “annex b”. 
  
 

4. Memòria i objectius de les diferents activitats  
 
El President de l’AMPA i els membres de la Junta com a responsables de les diferents activitats 
exposen el balanç del curs 2015-16 i els nous objectius del curs 2016-17. 
S’incorpora la presentació utilitzada a l’Assemblea per exposar aquest contingut: “annex b”  
 
 

5. Aprovació si s’escau, dels comptes dels cursos 2015-16 i del 
pressupost pel curs 2016-17 

 
El Tresorer de la Junta,  Carles Ballbè, explica que el curs 2015-16 va ser el primer tributat 
conforme a la nova llei que obliga a presentar impost de societats a les AMPAs com la nostra 
amb facturacions superiors a 50.000€ i amb activitats considerades econòmiques.  
 
En base a això es presenta el tancament del curs i el pressupost pel curs 2016-17 
S’annexa aquest document  a l’acta en l’ “annex c”, al qual hi consten també els aclariments 
del resultat de l’exercici ja que hi ha partides que no són despeses deduïbles fiscalment i s’ha 
dotat una partida a “stock” de llibres, de manera que aquesta part no s’ha imputat com a 
despesa de l’exercici. 
Manifesta també que hi ha hagut pagaments  la despesa dels quals s’imputarà al nou exercici 
ja que la factura no ha arribat fins al mes de setembre. 
Al mateix temps comenta que l’AMPA té un deute amb l’escola, conseqüència de llicències i 
llibres diversos. S’ha acordat que l’AMPA farà una donació a l’escola per aquest import per 
liquidar aquest deute. 
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S’aproven els comptes del curs 2015-16 i el pressupost pel curs 2016-17. 
 

El Tresorer també informa que ha arribat el moment de fer un relleu en la seva funció, per 
aquest motiu al llarg d’aquest curs es començarà a fer un traspàs a un altre membre de Junta.  

 
 

6. APROVACIÓ SI S’ESCAU DELS NOUS ESTATUTS DE SOCIALITZACIÓ DE 
LLIBRES. 

 
Al llarg del curs 2015-16 s’han actualitzat els documents de socialització per tal 
d’homogeneïtzar i vincular tots els documents existents amb la finalitat de cobrir el màxim de 
casuística possible i  garantir el correcte funcionament de l’activitat. 
 

 
 

7. Informe de la direcció de l’Escola. 
 
Per part de la direcció de l’Escola es dóna 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 a l’hora de desenvolupar i estudiar propostes i accions que millorin l’entorn i 
l’educació dels nostres alumnes.   
 
Posteriorment, es recorda que aquest any hi ha la final del Campionat Nacional de robòtica de 
la VEX que es celebra a l’escola el 5 de març de 2017, coincidint amb el dia de portes obertes 
de l’escola. 
Es mostra el vídeo fet pels alumnes que participaran a la final de la VEX i es demana la 
participació a totes les famílies en un acte que serà molt important per la nostra escola. 
 

8. Suggeriments i preguntes. 
 

• La Sra. Anna Marcet demana a l’Escola el per què a primària no és possible accedir via 
mail al tutor a través del clickedu, i en canvi a secundària sí. 
 
L’Escola informa que van analitzar l’opció però creuen que hi ha un alt risc de saturar 
l’eina amb un allau de preguntes i que resultés ingestionable. Tot i així ho analitzaran 
pel curs vinent i en paral·lel demanen que si cal informar d’alguna cosa a la tutora però 
que el nen no ho vegi, es pot deixar un sobre tancat a porteria que es farà arribar a la 
mestra. 

 

• La Sra Mª José Gómez mostra la seva preocupació pel projecte 9.1. a 1r d’ESO. És un 
projecte interdisciplinari que les famílies entenen com a  canvi de concepte pedagògic i 
els agradaria rebre més informació per garantir que totes les matèries queden 
cobertes. 
 
La Sra. Rosa Rifà, Directora de l’escola, demana confiança en l’escola i assegura que 
s’ha rebut assessorament extern i en el cas de detectar-se alguna mancança (poc 
probable) es faria reforç al llarg dels altres cursos de secundària. 
Juntament amb la Rosa Vila, Directora pedagògica d’ESO i Batxillerat, expliquen que es 
tracta d’un canvi de metodologia, on es treballa per competències i on tots els 
coneixements necessaris queden garantits. 
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S’acorda que durant el segon trimestre es farà una trobada Escola-Pares per ampliar 
informació i resoldre els dubtes que puguin tenir. 

 
� El Sr. Carles Piña pregunta si l’escola està vinculada a Escola 21. 

 
La Sra. Rosa Rifà informa que no està vinculada a aquest projecte ja que és un gran 
canvi que per ara no es veu viable. 

  

• El Sr. Joaquim Limonero demana més anglès al llarg de les etapes educatives.  
 
La Sra. Rosa Vila recorda que aquest any, a 1r i 2n de secundària l’Educació Física es fa 
en anglès, que hi ha tres auxiliars de conversa a l’escola que cobreixen totes les 
etapes, que hi ha l’existència del Campus d’Estiu, les pel.lícules en V,.O, etc 
Els alumnes surten amb un nivell de First Certificate consolidat. 

 

• El Sr. Carles Piña demana convocar l’Assemblea més d’hora de cara al curs vinent.  
 
La Junta recull la petició i buscarà alhora una manera més àgil de gestionar 
l’Assemblea per tal que sigui més breu i deixi més temps de debat. 

 
 

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 acta que s’aprovarà, si s’escau, a la propera Junta de l’Associació. 

 
 
El President       La Secretària 

       
 

Carles Tomey       Elena Padilla 
 
 
 
 

9. Annexes 

 
- Annex a:  Llistat assistents a l’Assemblea. 
 
- Annex b: presentació de l’Assemblea. 
 
- Annex c:  pressupost del curs 2015-2016  i pel curs 2016-2017. 
 
 


