
ACTA DE REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA ASSAMBLEA AMPA 
 
Dia: 3 de febrer de 2011 
 
Hora: 21.30 hores 
 
Lloc: Biblioteca  
 
Assisteixen a la reunió els membres de la Junta Directiva: 

• Presidenta: Sònia García Bernal 
• Vice-president : Antoni Sensada Sallent 
• Tresorera: Núria Trias Vilalta 
• Secretari: Miquel Angel Yuste Botey 
• Vocals: Pere Segura Marzal  

o Josep Terol Moron  
o Carmen Torres Whitfield  
o Daniel Ferreiro Pausas  
o Mónica Verdugo Valle  
o Sílvia Schmoll  
o Roser Bardís Font  
o Lourdes Garcia Egea  
o Sònia Mir Agustí 

A més de 14 pares i mares.  
 
 

1. Aprovació acta assamblea anterior: 
 
S’aprova l’acta de l’assamblea anterior, de 9 de novembre de 2010, que s’havia fet 
pública a través del bloc de l’AMPA i el taulell d’anuncis.  
 
  

2. Institut: 
 
La presidenta llegeix l’acta de la reunió sobre l’institut mantinguda el dia 15 de 
desembre, en la que hi van assistir membres del Departament d’Ensenyament, de 
l’Ajuntament, de les AMPAs de Can Coll i St. Martí, de la comissió per l’Institut i les 
direccions de les dues escoles de primària, i de l’IES Frederic Mompou, en la que es va 
comunicar la decisió de crear a Torrelles per al curs 2011-2012 una Secció d’Educació 
Secundària (SES), adscrita a l’Institut Frederic Monpou. 
S’adjunta acta d’aquesta reunió. 
S’explica que ja hi ha assignada la direcció i cap d’estudis, ambdós són professors 
procedents de l’Institut Frederic Monpou. 
També s’explica com s’organitzaran els espais perque no afecti l’escola.  
Per part de la comissió de l’institut, s’expresen queixes per haver estat poc informats 
dels avenços en les decisions preses des de la reunió.  
Encara no hi ha data de presentació del projecte educatiu ni jornada de portes obertes, 
tot i que es preveu que sigui inminent. En principi, s’enviarà la presentació als pares 
dels alumnes de 6è. 
Es remarca la importància de revindicar que comenci la construcció de l’edifici definitiu, 
per evitar la provisionalitat dels barracons. 



3. Setmana Blanca: 
 
En Pere Segura explica breument la programació prevista per la Setmana Blanca, i 
l’organització per part de l’ajuntament i les AMPES dels dos CEIPS de Torrelles. 
A dia d’avui, la inscripció és de 10 nens i nenes en total, i l’ajuntament i les AMPES han 
marcat un mínim de 45 nens per tirar endavant el casal.  
En cas que no es pogués dur a terme l’activitat, es suggereix cobrir-ho amb les famílies 
que tenen dies festius.  
 

4. Precs i preguntes: 
 
Extraescolars: s’informa que finalment, l’activitat de cuina s’ha tingut que supendre per 
la manca d’inscripcions.  
S’ofertarà l’activitat de tamborí els divendres a la tarda pels nens de 3er a 5è, i serà 
dirigida pel Xavi, mestre d’educació física de l’escola. Es necessiten un mínim de 7 
inscrits perque aquesta activitat es realitzi. Més endavant, també s’oferirà als pares i 
mares de l’escola. 
Es demanaran signatures per revindicar l’assignació d’una Tècnica d’Educació Infantil 
per l’escola. 
Es demana que les queixes o suggeriments dels pares i mares a l’escola es canalitzin a 
travès de l’AMPA. 
 
 
 
 
La sessió s’aixeca a les 24:00 hores. 
 
I perquè consti, estenc aquesta acta que signo com a secretari. 
 
 
 
Vist i plau 
 
 
 
 
El secretari             La presidenta 
Miquel Angel Yuste            Sonia Garcia 


