
Acta 15/10/2013
 

ACTA : De la reunió de l’Assemblea General de l’AMPA a l’Escola Montseny el
15 d´octubre de 2013, a les 16.45 h.

Assistents :
Teresa Estivill ( presidenta)
Gaspar Argüello ( vocal)
Albert Peña
Lara Domingo
Anna Rosacalbas
Bàrbara Glaenzel
Elisenda Montoya
Sara Aguilella
Montse Molinero
Ana Karina Mayans
Josep Maria Fiter
I quatre persones més
S, excusen Judith Benet ( tresorera), Ivan Torras ( secretari), Susana Domper    ( vicepresidenta) i 
Marga Ibánez ( vocal)
Ordre del dia :         1. Elecció de la nova Junta de l, Ampa
Desenvolupament :
1. Es presenta una única candidatura per la nova junta. Albert Peña com a president, Anna 
Rosacalbas com a tresorera, Bàrbara Glaenzel com a secretaria i Elisenda Montoya com a 
Vicepresidenta.
2. Es parla de les comissions de l’Ampa. Es fa un llistat i s´anomenen els representants de cada una.
3.  S,acorda que la comissió de Relacions Exteriors la porti en Josep Maria Fiter.
4.  S,acorda que la comissió de Menjador i Comunicació la porti la Montse Pla
5.  S,acorda que la comissió d, Extraescolars la continui portant la Mercè Capellades
6.  S,acorda que la Comissió de Festes la continui portant la Sara Aguilella
7. S,acorda que la comissió de Nens Extraordinaris la continui portant la Corinne.
8. S,acorda que la comissió de Nous Projectes la porti la Denon
9. Queda pendent trobar algú per la comissió de Medi Ambient i Manteniment 10. Queda obert a 
reflexions la creació de noves comissions.
11. S,acorda que cal el paper de moderador a les assamblees i s, oferix la Lara Domigo.
   En el torn obert de paraules es proposa:
– Es parla de l’horari intensiu i l’Ana karina Mayans s´ofereix a portar el tema i estudiar un sondeig
a les families.
– El Josep Maria Fiter ens parla de l’Assamblea de Vallcarca de la que ell en forma part, i ens 
convida a valorar la idea de integrar-nos per tal de participar en el treball de millores pel barri. 
També ens diu que es farà un Consell de Barri on s´hi pot participar i estem d, acord de que seria 
una bona idea i que caldria fer un llistat de demandes.
– L’Elisenda Montoya s´ofereix per parlar amb l, Escola el tema debatit de la prohibició de fer 
fotagrafies i gravacions als nens i de la negativa a portar pastissos fets a casa.
 També ens explica com funciona el Consell Escolar, qui hi forma part, i recorda que a l,haver 
marxat una mare caldria ocupar el seu lloc, per tant faltaria algú pel Consell. També ho parla amb la
Pilar directora de l, Escola i ens informa de tot plegat.
-Es diu que cal establir uns horaris per l´atenció de les families i la venda de roba.
Finalment es vota, prèvia acceptació de la dimissió de Teresa Estivill com a president, Ivan Torras 



com a secretari, Judith Benet com a tresorera i Susana Domper com a vicepresidenta, la candidatura
de Albert Peña, essent nomenat nou president,  Bàrbara Glaenzel nova secretaria, Anna Rosacalbas 
nova tresorera i Elisenda Montoya nova vicepresidenta.
 President sortint : Teresa Estivill
President entrant : Albert Peña
Secretari sortint: Ivan Torras
Secretaria entrant: Bàrbara Glaenzel
Tresorera sortint: Judith Benet
Tresorera entrant: Anna Rosacalbas
Vicepresidenta sortint: Susana Domper
Vicepresidenta entrant: Elisenda Montoya
Sense res més a tractar, s’aixeca la sessió.
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