
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA ASAMBLEA GENERAL DE l’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES 

D’ALUMNES DE L’ESCOLA GAVINA CELEBRADA EL DIA 14 D’OCTUBRE DE 2022 

 

A Picanya, sent les 15:00 hores, es reuneixen baix la presidència de José Joaquín Ribes Català, el 

següents integrants de l’Assemblea General: 

 

José Joaquín Ribes Català, Anna Boscá, Jésus Bonache, Begoña Casabán, Javier Altabert, Ovidi 

Sambonet, Xènia Fernandez, Jose Perez, Cristina Ortiz, Liz Segura, Mari Carmen Rodriguez, Neus 

Navarro, Josep Navarro, Maria Tarazona, Álex Alvarez, Juan Garcia, Isabel Núñez, Verónica 

Castillo, Frederico Pinieiro, Silvia Plaza, Ruth Gómez 

 

En primer lloc, el actual president obrí la sessió i s’indica l’ordre del dia següent: 

 

Ordre del dia: 

- Aprovació de l’acta anterior 

- Nova junta directa 

- Precs i preguntes 

 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió de anterior el 10 de Juny de 2022. 

 

2. NOVA JUNTA DIRECTIVA 

El president, explica com la darrera junta va dimitir en plenitud tras votar en ell l’únic càrrec de 

president. Des de el començament del curs 2022/2023 es va animar a tots aquells i aquelles en 

participar activament als òrgans de representació, i  ha consultat pels nous voluntaris i 

voluntàries a tal efecte, es presenta i aprova els següents membres: 

President: José Joaquín Ribes i Català 

Vicepresidenta: Ruth Gómez i Porter 

Secretari: Josep Navarro i Valera 

Tresorera: Mari Carmen Rodríguez i Almohaya 

Vocal 1: Neus Navarro i Gómez 

Vocal 2: Ovidi Sambonet 

Vocal 3: Maria Tarazona i Martínez 



3. PRECS I PREGUNTES 

En aquest punt s’obri el torn obert a tots el membres de l’assemblea general. 

Jota comenta com els últims anys degut a la pandèmia no s’ha fet molta activitat i va canviar 

molt la dinàmica de treball, aquest any de recuperació es pretén activar i fomentar una nova 

etapa. 

Josep comenta que degut a aquesta situació anòmala animem a tots a participar de la nova 

etapa ja que actualment no hi ha un projecte de continuisme i toca començar pràcticament des 

de zero.  

Isabel comenta que l’AMPA passa per un moment de redefinir, debatre i consolidar objectius 

clars de fi i treball. 

Begoña consulta com funciona els beneficis cap al alumnat de pertany a l’AMPA 

Javier i Ovidi comenten l’idea de renovar la comunicació i la web de l’AMPA 

Jota informa dels actuals comissions de l’escola i com funcionen, indicant que son espais oberts 

de participació en el òrgans de la pròpia escola 

Ruth consulta com està la situació dels mòbils a l’escola en la ESO i si els pares poden 

acompanyar al alumnat a les excursions per ajudar al professorat. 

Álex s’oferix per llançar una consulta oberta a totes les mares i pares de l’escola per tindre 

“feedback” dels interessos a l’hora de formular un plantejament de actuacions per part de 

l’AMPA 

Josep comenta que l’AMPAFEST està proposat per idea del centre al 25 de Febrer i es comenta 

la idea de fer una activitat conjunta per fer unes millores al centre. 

Jota fa un resum de les diferents propostes en diverses àrees per tant de cobrir per interessos a 

diferents grups de treball. 

I no havent mes assumptes que tractar es tanca la sessió a les 16.50 aproximadament. El 

president alça la sessió.  


