
 
 

ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L’AMPA DE L’ESCOLA 

JAUME FERRAN I CLUA 

 

www.ampaferraniclua.cat 

info@ampaferraniclua.com 

 

• Identificació de la sessió 

Dia: 8 d’abril de 2021 

Hora: 20.30h. 

Lloc: Junta extraordinària telemàtica. 

 

• Assistents a la reunió  

(S’adjunta document amb els assistents)1 

 

• Ordre del dia 

 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

2. Revisió dels estatuts. 

3. Aprovació de la modificació dels estatuts. 

4. Precs i preguntes. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Veure document Adjunt número 1 
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1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 

Per acord dels participants s’aprova l’acta de l’assemblea anterior. 

 

2. Revisió dels estatuts. 

La Junta de l’AMPA explica breument alguns dels canvis que s’han realitzat ens 

els Estatuts: 

- Nomenclatura: d’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) a AFA 

(Associació de Famílies d’Alumnes). 

- Lèxic del text per tal de promoure un llenguatge inclusiu. 

- Modificació de l’exercici econòmic, fent-lo coincidir amb l’any escolar. Això 

implicarà canvi en l’assemblea de pressupostos, la qual s’haurà de 

realitzar entre setembre i octubre en comptes de fer-la al desembre com 

es feia habitualment. 

 

(Els estatuts estan penjats al blog de l’AMPA, tant els antics com la modificació.) 

 

3. Aprovació de la modificació dels estatuts. 

Es fa la votació mitjançant el xat de la videoconferència i s’acorda per majoria 

absoluta la modificació dels estatuts, amb un total de 18 vots a favor de 

l’aprovació d’aquests.2  

 

4. Precs i preguntes. 

 

- Adriana B.: Comenta que des del Departament d’igualtat i educació de 

l’Ajuntament de Sant Cugat han convocat a una reunió a les comissions 

 
2 Veure document adjunt número 1. 



 
 

de gènere. S’ha convocat a la direcció de l’escola i a un membre de la 

comissió de l’AFA. Aquesta es durà a terme la setmana següent.  

 

- Laura O. : Comenta que des de la comissió de patis tenen dues propostes: 

 

1. Fer una visita al pati de l’escola per a veure quines millores poden fer 

I reactivar la comissió. S’acorda que es parlarà amb la direcció de 

l’escola per concretar dia, fora de l’horari lectiu. 

2. Pressupostos participatius. Promoure la participació en els 

pressupostos de l’EMD des de l’AFA de l’escola. Es proposa fer una 

neteja més curosa de l’entorn de l’escola, concretament des del parc 

fins a l’escola i incorporar més taules per tal que l’escola pugui gaudir 

d’una aula exterior, així com la resta de veïnatge de Valldoreix. 

 

 

- L’Eugènia comenta que abans de finalitzar el curs es tornarà a fer una 

segona ronda de roba i objectes perduts. 

 

- Des de la Junta es comenta que s’han de fer nous canvis motivats per la 

modificació dels estatus: mail, logo... Del logo s’ha modificat el nom però 

es proposa fer una renovació. Des de la comissió de gènere diuen que 

tenen unes propostes per a fer, ja que el model actual està molt 

estereotipat. S’acorda que farem un treball conjunt Junta i comissió per tal 

d’actualitzar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Document Adjunt número 1 

 

 VOTS NOM I COGNOMS P3 P4 P5 1R 2N 3R 4T 5è 6è 

1 Sí Eugènia Ortiz    X     X 

2 Sí Laura Olivella X         

3 Sí Judit Bartolí    X   X   

4 Sí Carolina Moreno    X   X   

5 Sí Mònica Llastarri X   X      

6 Sí Nikolai X  X       

7 Sí Adriana Bertrand       X   

8 Sí Caro Gabarro    X      

9 Sí  Marta Bonell        X  

10 Sí Daniel Murillo X    X     

11 Sí Montserrat Bonell   X       

12 Sí Eva Maier   X     X   

13 Sí Anna Soler   X       

14 Sí Ignacio Nisa  X     X   

15 Sí Magalí Bertholat   X     X  

16 Sí Maria Junyent   X     X  

17 Sí Judith Jacovkis   X     X  

18 Sí Iría Fraga   X     X  

            


