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Acta de la Assemblea General de l’AMPA de l’Escola França 
 
Núm. de la sessió: 2a 
Dia: 02 desembre 2015 
Hora: de 21:30h. a 23:00h. 
Lloc: Aula de música 
 
Assistents:  
Albert Carretero, President 
Carles Titos, Secretari 
Albert Puchol, Tresorer 
 
i 21 socis/es més. 
 
Ordre del dia: 
 

1 - Elecció de socis/es per als càrrecs de Secretari i President i el càrrec de 
Tresorer, si així es demana des de la nova junta escollida  

2 – Precs, preguntes i d’altres qüestions 
 
 

1. Elecció de socis/es per als càrrecs de Secretari i President i el càrrec de 
Tresorer, si així es demana des de la nova junta escollida 

 
Com a preàmbul d’aquesta elecció la Laura Poyatos i la Diana Tobón 
(Presidenta i Secretaria escollides a la darrera junta d’octubre) expliquen els 
motius pels quals han renunciat als seus càrrecs. 
Fetes les explicacions i acceptades pels assistents es procedeix a presentar 
les candidatures que opten als càrrecs esmentats. 
L’única candidatura que es presenta està formada per en Genís Alias, la Marta 
Miranda i la Maite Mellado. Aquesta candidatura, que obté el suport unànime 
dels assistents, no té cap inconvenient pel que fa a la continuïtat de l’Albert 
Puchol com a Tresorer, així ho demanen i així accepta l’Albert, quedant 
conformats des d’ara com a Junta de l’AMPA amb els següents càrrecs 
nominatius: 
 

President:   Genís Alias 
Vicepresidenta:  Maite Mellado 
Secretaria:  Marta Miranda 
Tresorer:  Albert Puchol 

 
 

2. Precs, preguntes i d’altres qüestions 
 
Escollida la nova Junta es dona pas als comentaris, precs i preguntes dels 
assistents. 
 
En primer lloc la Laura Poyatos explica que hi ha una mica de confusió i 
malestar dels pares/mares de piscina quan a la reducció d’un monitor i al canvi 
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de vestuari que ha succeït aquest any. L’Olga Millán explica que la reducció 
obeeix al nombre de nens i al compliment de les ràtios obligatòries. Quan al 
canvi de vestuari d’aquest any ens diu que ve donat pel fet d’haver-nos ajuntat 
amb un altre escola. 
 
La Marta Miranda explica que el proper any 2016 l’Escola celebra el seu 50è 
aniversari i que s’estan buscant sinergies entre l’Escola i l’AMPA per la seva 
organització. Ens diu que hi ha diverses propostes i que, a mesura que es 
vagin concretant, s’aniran fent públiques. 
 
 
Es fa palès la disconformitat dels pares i mares referent a la prohibició per part 
de l’Escola de fer fotografies i enregistraments del Concert de Nadal. Es debat 
els motius que porten l’Escola a fer aquesta prohibició i per mirar d’entendre’ls i 
assumir-los.  
 
 
La Comissió de Nadal consulta si disposen de diners per a l’organització de les 
activitats programades per al 13 de desembre. 
En concret diuen que han pensat que, atès que es una activitat que es fa any 
rere any, es podria comprar la roba del patge per tal de deixar-la a l’AMPA i 
poder-la fer servir també els propers anys. En aquest sentit diuen tenir un 
pressupost de +/-100€ però que es la roba es d’una qualitat baixeta. Al final de 
la reunió i en conversa amb la nova Junta, aquesta decideix que, donat que 
serà quelcom per fer servir durant molt de temps, més val que sigui d’una millor 
qualitat i atorga a aquesta Comissió un import de +/- 200€ per la compra 
d’aquesta disfressa. 
Pel que fa a la xocolatada diuen que Serunion ens ho fa pagar tot, material i 
cuinera si la volguéssim, i no es fa responsable dels desperfectes que es 
produeixin a cuina. S’ha de tenir en compte que aquesta empresa ha perdut el 
concurs fet per l’ajuntament i que en breu deixarà de prestar el servei de 
menjador a les escoles. L’Olga proposa que es parli amb l’Escola per tal que 
facin una mica de força a veure que aconseguim. 
Per acabar, aquesta Comissió ens diu que faran un taller per decorar un arbre 
de Nadal i un altre de gorres de Pare Noel. 
 
 
La Maite ens recorda que aquest mateix dia es fa la Marató de TV3, que estem 
inscrits per tal de col·laborar i que l’activitat que s’ha organitzat es un mercadal 
de roba de segona mà. Es per això que fa una crida a que portem tota la roba 
que puguem i que estigui en el millor estat possible.  
 
 
Per acabar surt el tema del xandall de l’escola. En aquest sentit se’ns diu que 
hi ha una oferta de Corvi amb un canvi de material d’estiu que passa a ser més 
tècnic per una millor transpiració i lleugeresa. Es proposa parlar amb Esports 
Avinguda i amb uns antics treballadors de Monyat per tal d’unificar criteris en 
aquest sentit i, finalment, decidir quines dues empreses tindran la conformitat 
oficial per vendre aquesta roba de l’Escola. 
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El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta 
amb el vist-i-plau del president i dels nous membres de la Junta de l’AMPA de 
l’Escola França. 
 
 
Terrassa, 02 de desembre del 2015 
 

  

 

 

    El secretari sortint,           El president sortint,  
           (Carles Titos)              (Albert Carretero) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    El secretari entrant          El president entrant 
        (Marta Miranda)          (Genís Alias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 Vist-i-plau 
 (segell de l’AMPA) 

 


