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Acta de la reunió de l’AMPA 
30  novembre  2016 
 
Assistents (curs on té fills) (càrrec) 

Gonçal Luna (2n Batxillerat) (Vicepresident) 
Ma Antònia Vila (2n ESO) (Secretària) 
Núria Roca (3er ESO i 2on ESO) (Secretària adjunta) 
Ma Jesús Querol (1r Batxillerat i 1r ESO) 
Maria Rosa Solsona (1r ESO)  
Jose Ramon Rodríguez (1r ESO) 
Gabriela Barriocanal (2n ESO),  
Luci Alcaraz (1r ESO),  
Rosa Ma Solano (1r ESO),  
Laura Grau (1r ESO),  
Marta Miró mare de Joana (1r ESO)  
Assumpció Belmonte (1r Batxillerat)     
Ma Antònia Vila (2n ESO) 

 
Excusa l’assistència  
Josep Maria Valdivieso (3r ESO) (President) 
Joan Luzzati  (2n Batxillerat i 4t ESO) (Vocal Comunicació) 
 
Ordre del dia: 
 
1.Que és l’AMPA 
2.Memòria de les activitats 
3.Com volem que sigui l’AMPA. passat , present i futur 
4.Precs i preguntes 
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Desenvolupament de la reunió 
Gonçal Luna explica amb l’ajuda d’una presentació PWP8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
el que està fent l’ AMPA fins ara i es va discutint punt per entre tots que es podria 
millorar. 
 
 
1.Sortides de Crèdit de síntesi.  
Fins ara els cobraments de les sortides es feien al despatx de l’AMPA  i desprès es 
transferien a l’Escola. Es considera que el sistema no és viable i ja s’està parlant amb 
l’equip directiu, concretament amb la Secretaria Anna Boronat  perquè es faci des de l’ 
Institut.   
 
 
2. Menjador 
El Servei de Menjador va a càrrec de l’AMPA  i és aquesta la que ha signat el contracte 
amb l’empresa Servescol; a més a més paga un monitor extra a petició  de l’Institut. 
Aquest curs hi ha anotats 80 nens. Malgrat diferents reunions amb ells, no s’està 
content amb el seu funcionament i amb la qualitat dels menjars.  
Marta Miró  s’ofereix per fer contactes amb altres empreses i presentarà altres 
opcions 
 
 
3. Suport  a l’’activitats del centre 

Samarretes: L’AMPA paga les Samarretes per 1r ESO i subvenciona les  Agendes i 
Carpetes per atot el centre a fi de donar una imatge mes corporativa de l’Institut. 
També es fan Subvencions puntuals a assignatures, sortides, o emergències sempre 
coordinat per Direcció del centre. 
Suport en llibres o material: Projecte de socialització de llibres de lectura de 1r d’ ESO 
recomanats pels professors i d’ús comunitari. 
En aquest punt es comenta el funcionament del biblioteca que es coincideix en que 
està poc utilitzada i que  a vegades sembla més un museu que una biblioteca d’un 
centre educatiu; es parlarà amb la Direcció per si és vol fer una nova orientació de la 
mateixa,  servei de prestam , programa informatitzat de la mateixa.  La Laura Grau  
s’ofereix per facilitar llibres de lectura , ja que té un familiar que treballa en una 
editorial. L’oferta es traslladarà tot al Consell Escolar i a la direcció. 
Aprenentatge en Serveis: Malgrat aquest curs i l’anterior es voluntari pels Instituts que 
si volen adherir, a partir del curs que bé o l’altre ja serà en el currículum d’ ESO. Es 
considera que s’hauria d’implantar al més aviat millor, es portarà al Consell Escolar i 
l’AMPA oferirà tot el seu suport. 
Subvencions de l’AMPA: Es comenta el tema de les subvencions per les sortides i els 
crèdits de síntesis; aquest curs de moment s’han donat 360 euros per primer d’ESO. 
(cal detallar que es parla de dos grans tipus de subvenció: a) les subvencions generals a 
sortides, activitats, samarretes, agendes, etc., i b) subvencions puntuals a alumnes 
amb necessitats econòmiques especials). 



Això genera un discussió sobre si les subvencions haurien de ser només per els socis o 
tenir molt clar a qui es donen, es decideix fer un protocol i sobretot les subvencions  es 
vehiculin a través dels tutors. 
Cal destacar que en la reunió celebrada entre la Junta de l’AMPA i l’Equip directiu el 
mes d’abril  de 2016 “Es decideix fer un protocol de subvencions per les sortides per 
part de l’AMPA pels  alumnes que els tutors creguin que no necessiten. Es comenta per 
part de l’AMPA que  si està d’acord, però que el més lògic és que subvencionéssim els 
que són socis, la direcció  hi està d’acord . 
 
 
4. Llibres de text 
Hi ha un conveni  amb ABACUS, on l’AMPA encarrega els llibres oficials (d’acord amb 
les llistes facilitades pel claustre de professors del centre) i  els alumnes de l’ Institut 
poden adquirir-los amb el descomptes corresponents: un 20% per als d’ESO  i un  5% 
per al Batxillerat, que són els màxims que autoritza la llei. A banda, ABACUS cedeix un 
petit ràpel, que passa a la tresoreria de l’AMPA (usualment uns 500 euros). 
 
Abans l’AMPA tenia un projecte de reutilització i intercanvi de llibres de text (de tipus 
intercanvi directe entre usuaris però amb suport tècnic organitzatiu de l’AMPA), però 
fa dos cursos que es va deixar de fer perquè amb la implantació de la LOMCE molts 
dels llibres no coincidien (i hi havia alumnes que deixaven llibres però no se’n podien 
emportar) i també perquè hi havia hagut altres problemes, com ara l’envelliment 
acumulat i progressiu dels llibres. 
 
 
5.Concursos 
Fotografia de sant Jordi amb premis de 100, 75 i 50 € per a ESO i el mateix per a 
Batxillerat. L’AMPA fa el pòster anunciador (disseny dels socis de la vocalia de 
Comunicació), les còpies de les fotos, la difusió, el jurat, etc. Premis en vals de FNAC . 
Comparses de Carnaval, amb premis diversos en vals de Decathlon 
 
 
6. Festes de comiat 
Festa de Comiat dels alumnes de 4t ESO i 2n de Batxillerat. L’AMPA fa i paga l’Orla. 
 
 
7- Activitats Extraescolars 
Organitzades conjuntament amb l’Ajuntament i Fundació Educació i Esport. Futbol  
Aquest any no ha sortit cap  grup, les famílies comenten que potser els nois  no han 
rebut clara la informació tot  i que està penjat a la web, hi ha cartells per l’Institut i 
també s’ha donat via motxilla. 
Es decideix fer un enquesta per demanar als alumnes quines activitats els agradaria fer 
i organitzar-les a partir de les seves demandes. 
En aquest punt es comenta que potser també es podria fer una Coral, o una petita 
orquestra, ja que hi ha alumnes que toquen diferents instruments. Una de les 
profesores de música ha comentat de fer un concert per sant Jordi; es podria aprofitar 
la seva disposició per fer alguna activitat musical  amb el alumnes. 



 
 
8. WEB i Correu electrònic 
La dissenya i manté com a Community manager el Joan Luzzati, de la vocalia de 
Comunicació, i allà es penja totes les activitats i informacions d’interès. La mateixa 
vocalia manté el servei de correu electrònic de comunicació amb els socis. 
 
9. Consell  Escolar 
L’ Ampa té un representant al Consell Escolar, fins ara havia estat la Ma Antònia Vila. A 
partir del proper consell Escolar ho serà el Gonçal Luna, però la seva filla acaba aquest 
any, ho sigui que algun  membre de l’ AMPA hauria de substituir-lo. 
 
10. Estat de comptes 
A hores d’ara l’estat de comptes es resumeix de la següent manera:  
Ingressos, 11.794 €;  
Despeses  8.153 € 
D’aquesta manera, ens queda un romanent aproximat de 3.641 € 
 
11. Debat sobre  de l’orientació de l’AMPA 
Entre tots es debat sobre com podem augmentar la implicació de les famílies  a l’AMPA 
i que es vegi el paper de l’ AMPA com necessari dins l’ Institut  a tots els nivells. 
A part de la cultura del boca a boca entre els pares, es a dir que anem  fent pedagogia 
de la seva utilitat .També fora bo  que fossin els propis alumnes que en parlessin i així 
arribes a les famílies, una hora bona seria la tutoria. 
Es traslladarà a la direcció i al Consell l Escolar. 
 
12. Nova reunió: Assemblea General 
Es proposa nova reunió i Assemblea general de l’AMPA a final de gener o primera 
setmana de febrer. Consultats els estatuts, es farà amb un mínim de 10 dies 
d’antelació i mitjançant escrit a cada soci. Per tal d’optimitzar-ne la difusió es farà 
mitjançant circular a totes les famílies (per permetre la incorporació de nous socis), 
correu electrònic als socis i publicació a la web de l’AMPA. 
 
 
I sense més temes a tractar es clou la sessió a les 20.00 h 
 
 
 
Ma Antònia Vila Coll 
Secretària de l’AMPA Institut Poeta Maragall 
 
 
 
  
 


